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Tisztelt Országgyűlés! 
 
Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - 
mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkot-
mányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a 
továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bi-
zottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Honvédelmi bizottsága, 
Idegenforgalmi bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Informa-
tikai és távközlési bizottsága (a továbbiakban: Informatikai bizottság), Környezetvédelmi bizottsá-
ga, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi bizottsága, Mező-
gazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a további-
akban: Oktatási bizottság), Önkormányzati bizottsága, Rendészeti bizottsága, Számvevőszéki bi-
zottsága, Szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Szociális bizottság), Társadalmi szer-
vezetek bizottsága és Területfejlesztési bizottsága megvitatta a Magyar Köztársaság 2005. évi 
költségvetéséről szóló T/11700. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott 
T/11700/1757., 1758., 1760-2166. számú módosító, kapcsolódó módosító javaslatokat 
 
Visszavont módosító javaslatok: T/11700/1177. (T/11700/1759. sz. ajánlás 541. pontja -Gusztos 
Péter), T/11700/ 1459. (T/11700/1759. sz. ajánlás 560. pontja - dr. Schvartz Tibor, Kárpáti Zsuzsa, 
dr. Kökény Mihály), T/11700/1753. (Önkormányzati bizottság).  
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint az alábbiakban felsorolt mó-
dosító javaslatok – a HSZ. 121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazhatók : 
T/11700/1759. sz. ajánlás: 229. (T/11700/806 - Révész Máriusz, Sági József és mások ), 230. 
(T/11700/908 - Pokorni Zoltán, Révész Máriusz és mások), 244. (T/11700/797 - Kosztolányi Dé-
nes, Láyer József és mások), 335., 363. pont (T/11700/551. mód. jav.), 393., 396., 400. pont 
(T/11700/107. mód. jav.), 485., 491. (T/11700/1391. mód. jav.), 487., 490. (T/11700/1394. mód. 
jav.), 520., 521. (T/11700/737. mód. jav.), 525., 529. (T/11700/1413 - Gémesi György, Sisák Imre 
János, Csáky András), 554.( T/11700/1470 és T/11700/1489 - Tatai-Tóth András, Szabó Zoltán és 
mások). 
 
 

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

Az ajánláspontok felvezető szövegében az alábbi törvényeket a következők szerint rövidítettük: 
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény: Flt. 
A 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 személyi jövedelemadóról szóló 1995. CXVII. törvény: Szja tv. 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény: Tftv. 
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény: Hszt. 
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény: Tao. 
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 
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Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény: Eütv. 
A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény: Hjt. 
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény: 2003. évi XC. Törvény 
A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény: Rega-tv.  
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény: Jöt. 
 
 Az ajánlásban „dőlt” betűkkel, illetve számokkal jelöljük az Országgyűlés 2004. november 30-ai határozatának 
megfelelő szövegrészeket, illetve előirányzatokat. 
 
 
 
 
 
 
2/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdés kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új d) pont  felvételével:     
 
/(1) Céltartalék szolgál/ 
 
„d) a Prémium Évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti 
munkáltatói kifizetések” 
 
részbeni, illetőleg teljes fedezetére a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. alcím, 1. Különféle 
személyi kifizetések jogcímcsoporton. A többlettámogatás igénylési feltételeit az a)-c) pontok te-
kintetében a Kormány rendeletben állapítja meg, a d) pont vonatkozásában külön törvényben foglal-
tak az irányadók.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2108. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (továbbiakban: KVI) és a központi költségvetési szervek va-
gyonkezelésében lévő kincstári vagyon értékesítéséből származó 33 200,0 millió forint bevételnek 
az értékesítés költségeivel csökkentett része a központi költségvetés központosított bevételét képezi. 
Az értékesítési költségek elszámolását a pénzügyminiszter engedélyezi.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/2. (2117. sz. jav. - 9.§ (1) ), 3/3. (2117. sz. jav. - 9.§ (2) c) ), 
3/6. (2117. sz. jav. - 9.§ (3) ), 65/1. (2117. sz. jav. - 84.§ új(26) ), 67/1. (2117. sz. jav. - 84.§ új(29) ), 67/2. (2117. sz. jav. - 84.§ új(30) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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3/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) A központi költségvetési szervek a (2) bekezdésben felsorolt jogcímeken a tárgyévben tényle-
gesen befolyó bevételeiknek 2005. február 15-ig 95%-át, ezt követően 85%-át használhatják fel. A 
fennmaradó 5%, illetőleg 15% – kincstári vagyon utáni részesedés címén – a központi költségvetés 
központosított bevételét képezi, kivéve az Oktatási Minisztérium és a Belügyminisztérium felügye-
lete alá tartozó felsőoktatási intézményeket, valamint [a Magyar Tudományos Akadémia] a költ-
ségvetési rendben gazdálkodó kutató-intézménye[it]ket, amelyek ezen összeget felújításra kötelesek 
fordítani, továbbá a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálatot, amely 800 millió forint be-
fizetést teljesít a (4) bekezdés szerinti ütemezésben, a fennmaradó összeget beruházásra és felújítás-
ra köteles fordítani.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/4. (2126. sz. jav. - 9.§ (2) c) ), 3/7. (2126. sz. jav. - 9.§ (3) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2126. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
3/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) A központi költségvetési szervek a (2) bekezdésben felsorolt jogcímeken a tárgyévben tényle-
gesen befolyó bevételeiknek 2005. február 15-ig 95%-át, ezt követően 85%-át használhatják fel. A 
fennmaradó 5%, illetőleg 15% – kincstári vagyon utáni részesedés címén – a központi költségvetés 
központosított bevételét képezi, kivéve az Oktatási Minisztérium és a Belügyminisztérium felügye-
lete alá tartozó felsőoktatási intézményeket, valamint a Magyar Tudományos Akadémia kutató-
intézményeit, amelyek ezen összeget felújításra kötelesek fordítani, továbbá a HungaroControl 
Magyar Légiforgalmi Szolgálatot, amely 800 millió forint befizetést teljesít a (4) bekezdés szerinti 
ütemezésben, a fennmaradó összeget beruházásra és felújításra köteles fordítani.” 
 
Megjegyzés: Az OGY. 2004. november 30-ai határozatának megfelelő normaszöveg.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2/2. (2117. sz. jav. - 8.§ (1) ), 3/3. (2117. sz. jav. - 9.§ (2) c) ), 
3/6. (2117. sz. jav. - 9.§ (3) ), 65/1. (2117. sz. jav. - 84.§ új(26) ), 67/1. (2117. sz. jav. - 84.§ új(29) ), 67/2. (2117. sz. jav. - 84.§ új(30) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
3/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdés c) pont módosítását javasol-
ja:     
 
/(2) Az (1) bekezdésben megjelölt bevételek a következők:/ 
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„c) az intézmények egyéb sajátos bevételei közül: 
ca) a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadásának díja, kivéve a külföldön működő állami 
képviseletek bérleti-díj bevételeit, valamint a KVI-nek a kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítás-
sal összefüggésben keletkezett bevételeit,”  
cb) a lízingdíjbevétel, 
cc) az elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítéséből származó bevétel, 
cd) áruértékesítésből és szolgáltatásból származó vállalkozási bevételek, 
ce) az egyéb bevételek.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2/2. (2117. sz. jav. - 8.§ (1) ), 3/2. (2117. sz. jav. - 9.§ (1) ), 
3/6. (2117. sz. jav. - 9.§ (3) ), 65/1. (2117. sz. jav. - 84.§ új(26) ), 67/1. (2117. sz. jav. - 84.§ új(29) ), 67/2. (2117. sz. jav. - 84.§ új(30) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
3/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdés c) pont módosítását javasol-
ja:     
 
/(2) Az (1) bekezdésben megjelölt bevételek a következők:/ 
 
„c) az intézmények egyéb sajátos bevételei közül: 
ca) a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadásának díja, kivéve a külföldön működő állami 
képviseletek bérleti-díj bevételeit, valamint a KVI-nek a Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítás-
sal összefüggésben keletkezett bevételeit,” 
cb) a lízingdíjbevétel, 
cc) az elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítéséből származó bevétel, 
cd) áruértékesítésből és szolgáltatásból származó vállalkozási bevételek, 
ce) az egyéb bevételek.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/1. (2126. sz. jav. - 9.§ (1) ), 3/7. (2126. sz. jav. - 9.§ (3) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2126. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
3/5.  Fedor Vilmos képviselő - kapcsolódva a T/11700/1225. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 6. és 7. pontjai) - a törvényjavaslat 9. § (3) bekezdés módosítását java-
solja:     
 
„(3) A központi költségvetési szervek (kivéve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, költ-
ségvetési rendben gazdálkodó intézményeket és az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó 
felsőoktatási intézményeket) a helyiségek tartós és eseti bérbeadásából származó bevételeik – kivéve 



- 6 - 

a külföldön működő állami képviseletek bérleti-díj bevételeit – bérbeadással összefüggő költségek-
kel csökkentett összegének 50%-át használhatják fel. A fennmaradó 50% – kincstári vagyon utáni 
részesedés címén – a központi költségvetés bevételét képezi. Jelen rendelkezés alkalmazásakor bér-
beadással összefüggő költségnek tekintendő az (1) bekezdésben rögzített mértékű kincstári vagyon 
utáni részesedés címén fizetett összeg is. Ez a rendelkezés nem érinti az (1) bekezdés szerinti befi-
zetési kötelezettséget.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1895. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
3/6.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 9. § (3) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(3) A központi költségvetési szervek [(kivéve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, 
költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket és az Oktatási Minisztérium felügyelete alá 
tartozó felsőoktatási intézményeket)] - a felsőoktatási intézmények, a költségvetési rendben gaz-
dálkodó kutató-intézmények, a külföldön működő állami képviseletek, valamint a KVI kivételével - 
a helyiségek tartós és eseti bérbeadásából származó bevételeik [– kivéve a külföldön működő ál-
lami képviseletek bérleti-díj bevételeit –] bérbeadással összefüggő költségekkel csökkentett ösz-
szegének 50%-át használhatják fel. A fennmaradó 50% – kincstári vagyon utáni részesedés címén – 
a központi költségvetés bevételét képezi. Ez a rendelkezés nem érinti az (1) bekezdés szerinti befi-
zetési kötelezettséget.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2/2. (2117. sz. jav. - 8.§ (1) ), 3/2. (2117. sz. jav. - 9.§ (1) ), 
3/3. (2117. sz. jav. - 9.§ (2) c) ), 65/1. (2117. sz. jav. - 84.§ új(26) ), 67/1. (2117. sz. jav. - 84.§ új(29) ), 67/2. (2117. sz. jav. - 84.§ új(30) 

), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
3/7.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 9. § (3) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(3) A központi költségvetési szervek [(]kivéve a [Magyar Tudományos Akadémiához tartozó,] 
költségvetési rendben gazdálkodó kutató-intézményeket, [és] az Oktatási Minisztérium felügyelete 
alá tartozó felsőoktatási intézményeket[)] a külföldön működő állami képviseleteket, valamint a 
KVI-t a helyiségek tartós és eseti bérbeadásából származó bevételeik [– kivéve a külföldön műkö-
dő állami képviseletek bérleti-díj bevételeit –] bérbeadással összefüggő költségekkel csökkentett 
összegének 50%-át használhatják fel. A fennmaradó 50% – kincstári vagyon utáni részesedés címén 
– a központi költségvetés bevételét képezi. Jelen rendelkezés alkalmazásakor bérbeadással össze-
függő költségnek tekintendő az (1) bekezdésben rögzített mértékű kincstári vagyon utáni részesedés 
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címén befizetett összeg is. Ez a rendelkezés nem érinti az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezett-
séget.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/1. (2126. sz. jav. - 9.§ (1) ), 3/4. (2126. sz. jav. - 9.§ (2) c) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2126. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
" 
"4/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 11. § (4) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/E. §-a alapján az egyete-
mi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye [… ] 2005. január 1-jétől 381 600 
forint, 2005. szeptember 1-jétől 404 500 forint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/4. (2132. sz. jav. - 56.§ (1) ), 27/10. (2132. sz. jav. - 56.§ 

(3) ), 27/16. (2132. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/11. (2132. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/7. (2132. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 
265/4. (2132. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/7. (2132. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/14. (2132. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/19. (2132. sz. jav. - 

112.§ (7) ), 265/25. (2132. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/7. (2132. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
4/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 11. § (4) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/E. §-a alapján az egyete-
mi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye [… ] 2005. január 1-jétől 388 800 
forint, 2005. szeptember 1-jétől 404 400 forint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/7. (2135. sz. jav. - 56.§ (1) ), 27/12. (2135. sz. jav. - 56.§ 

(3) ), 27/18. (2135. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/15. (2135. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/9. (2135. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 
265/5. (2135. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/10. (2135. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/13. (2135. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/18. (2135. sz. jav. - 

112.§ (7) ), 265/23. (2135. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/4. (2135. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
4/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 11. § (4) bekezdés módosítását javasolja:     
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„(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/E. §-a alapján az egyete-
mi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye [… ] 2005. január 1-jétől 385 200 
forint, 2005. szeptember 1-jétől 400 600 forint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/6. (2133. sz. jav. - 56.§ (1) ), 27/14. (2133. sz. jav. - 56.§ 

(3) ), 27/17. (2133. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/13. (2133. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/11. (2133. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 
265/3. (2133. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/6. (2133. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/12. (2133. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/17. (2133. sz. jav. - 

112.§ (7) ), 265/24. (2133. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/8. (2133. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
4/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 11. § (4) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/E. §-a alapján az egyete-
mi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye […] 2005. január 1-jétől 387 000 
forint, 2005. szeptember 1-jétől 404 400 forint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/5. (2160. sz. jav. - 56.§ (1) ), 27/13. (2160. sz. jav. - 56.§ 

(3) ), 27/19. (2160. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/14. (2160. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/10. (2160. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 
265/2. (2160. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/9. (2160. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/15. (2160. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/20. (2160. sz. jav. - 

112.§ (7) ), 265/22. (2160. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/5. (2160. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
4/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 11. § (4) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/E. §-a alapján az egyete-
mi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye [… ] 2005. január 1-jétől 385 200 
forint, 2005. szeptember 1-jétől 404 500 forint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/9. (2131. sz. jav. - 56.§ (1) ), 27/11. (2131. sz. jav. - 56.§ 

(3) ), 27/15. (2131. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/12. (2131. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/8. (2131. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 
265/1. (2131. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/8. (2131. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/11. (2131. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/16. (2131. sz. jav. - 

112.§ (7) ), 265/21. (2131. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/6. (2131. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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4/6.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeket az általuk ellátott köz-
oktatási feladatokra az e törvény 3. számú melléklet 19-24., 26. és 30. pontjában, az 5. számú mel-
léklet 7. [és] 22. és 26. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének [1. és 3-7.] 2-3. pontjá-
ban megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos 
jogcímeken és feltételek mellett normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/4. (2118. sz. jav. - 30.§ (1) a) ), 10/8. (2118. sz. jav. - 30.§ 

(2) a) ), 10/11. (2118. sz. jav. - 30.§ (3) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
4/7.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/914. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 24. 
pontja) - a törvényjavaslat 12. § (3) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(3) [A] 2005. szeptember 1-jétől a (2) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételének fel-
tétele, hogy a gyakorló intézményekben a kerettanterv közismereti tantárgyainak, az óvodai nevelé-
si, a készség és képességfejlesztési és tanórán kívüli iskolai tevékenységek legalább 70%-ában a 
hallgatók gyakorlati felkészítése történjen[, továbbá] vagy az intézményi tanítási, illetve az óvodai 
foglalkozási idő-keret 25%-át gyakorló iskolai, -óvodai feladatokra fordítsák. Amennyiben a %-os 
mértéket nem éri el a feladatellátás, az igénybevétel jogosultságát ennek megfelelően kell megálla-
pítani.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1972., 2020. 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.   
 
 
5/1.  A Területfejlesztési bizottság - a törvényjavaslat 13. § (5) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(5) A Turisztikai célelőirányzat (XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport) 
5%-át az ifjúsági turizmus céljára kell fordítani. Az Országgyűlés felhatalmazza az ifjúsági, család-
ügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztert és a [területfejlesztésért] regionális fejlesztésért és 
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felzárkóztatásért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – 
együttes rendeletben határozzák meg a Turisztikai célelőirányzat ifjúsági turizmus céljára fordítan-
dó része felhasználásának részletes szabályait.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/6. (2067. sz. jav. - 50.§ (16) ), 22/7. (2067. sz. jav. - 50.§ 

(17) ), 22/11. (2067. sz. jav. - 50.§ új (18) ), 27/1. (2067. sz. jav. - 52.§ (3) ), 69/1. (2067. sz. jav. - 84.§ (34) Áht.124.§ (7) ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2067. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
5/2.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/654. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 201. pontja) - a törvényjavaslat 15. § (1) bekezdés d) pont da) alpont 
módosítását javasolja:     
 
/Az Országgyűlés – a 14. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül – további, felhasználási kö-
töttséggel járó állami támogatást állapít meg:/ 
 
„d) a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataira. Az előirányzat 
 
da) 63%-ának 30%-a az egy főre jutó bruttó hazai termék megyénkénti mértéke, 70%-a a külön jog-
szabályban meghatározott területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek lakónépessége 
alapján, a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek 
besorolásának feltételrendszeréről szóló 24/2001. (IV.20.) OGY határozatban foglalt[ak] módszer-
tan szerint,”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1760-1. 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.   
 
 
5/3.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/654. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 201. pontja) - a törvényjavaslat 15. § (2) bekezdés módosítását javasol-
ja:     
 
„(2) A normatív hozzájárulások és támogatások lemondásból felszabaduló előirányzatai – a nem he-
lyi önkormányzat részére történő feladatátadással összefüggő előirányzat-csökkenés kivételével – 
az itt meghatározott sorrendben növelik az e törvény 6. számú mellékletének 1. pontjában, az 1. 
számú melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 8. [cím] Vis maior tartalék cím, a 
6. számú mellékletének 3. pontjában, valamint 2. pontjában meghatározott előirányzatokat. Ugyan-
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ilyen sorrendben növeli továbbá ezen előirányzatokat az intézményátadásból felszabaduló olyan 
összeg, amely a 30. § szerint nem illeti meg az átvevő intézményt.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1760-2. 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.   
 
 
5/4.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 17. § módosítását javasolja:     
 
„17. § Az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint megállapított, az állami támogatás jogtalan 
igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából feladatmutató-
hoz kapcsolódó normatív hozzájárulásnak és támogatásnak minősül az e törvény 3. számú melléklet 
1., 3., 7., 11. ab)-ad), 11. b)-17., 19-26., 30. pontja és a 4. számú melléklet B), II. c) pontja, valamint 
a 8. számú melléklet I. rész [1.,] 2. és 3[-7]., II. rész 3. pontja, továbbá III., IV. és V. része szerinti 
előirányzatok együttes összege.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) 

), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 

50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. 

jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 
298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 298/11. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 
300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 
310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. 

sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. 

sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. 
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jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 
542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. 
(2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 
549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 
551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 
551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. 
(2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
5/5.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 19. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) A megyei illetékhivatalok, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által 2005. január 1-jétől besze-
dett 
 
a) 2004. június 30-án nyilvántartott hátralékból a végrehajtási cselekmények eredményeként befo-
lyó illeték 20%-a a központi költségvetést, 80%-a pedig a fővárosi, megyei, illetve a megyei jogú 
városi önkormányzatokat, 
 
b) az a) ponton túli illetékbevételek 50%-a a központi költségvetést, 50%-a pedig a fővárosi, a me-
gyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat 
 
illeti meg a (2)-(7) bekezdésben foglaltak szerint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/6. (2069. sz. jav. - 19.§ (3) új c) ), 6/2. (2069. sz. jav. - 19.§ 

(3) c) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2069. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
5/6.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 19. § (3) bekezdés módosítását javasolja a 
következő új c) pont  felvételével:     
 
„(3) A megyei illetékhivatal, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által beszedett, (1) bekezdés[ben] b) 
pontjában meghatározott illetéknek a központi költségvetés bevételi részesedésével és a (2) bekez-
dés alapján a megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel” 
 
„c) A megyei illetékhivatal, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által beszedett, az (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott illetéknek a központi költségvetés bevételi részesedésével és a (2) bekez-
dés alapján a megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel összege a behajtó 
megyei és fővárosi önkormányzatot illeti meg. Az önkormányzat ezen bevételének felhasználásával 
valósíthatja meg az illetékhivatal informatikai rendszereinek (hardver- és szoftver-eszközeinek) 
korszerűsítését.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/5. (2069. sz. jav. - 19.§ (3) felv. ), 6/2. (2069. sz. jav. - 19.§ 

(3) c) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2069. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
6/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 19. § (3) bekezdés c) pont módosítását ja-
vasolja:     
 
c) Amennyiben a megyei illetékhivatalnál, valamint a Fővárosi Illetékhivatalnál 2004. december 
31-én nyilvántartott hátralékból befolyó tárgyidőszaki illetékbevétel kisebb, mint ugyanezen hátra-
lék 25%-ának a tárgyidőszakra jutó naptári napokkal arányos hányada, akkor az illetékhivatal – az 
önkormányzat a) [és c)] pont[ok]ban foglalt illetékbevétele terhére – köteles a különbözet 50%-át, 
az (1) bekezdésben meghatározott illetékbevétellel együtt a központi költségvetés részére átutalni.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 
17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 

50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. 

jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 
298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 298/11. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 
300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 
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1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 
310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. 

sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. 

sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 
542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. 
(2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 
549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 
551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 
551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. 
(2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
6/2.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 19. § (3) bekezdés c) pont módosítását ja-
vasolja:     
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/(3) A megyei illetékhivatal, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által beszedett, (1) bekezdésben 
meghatározott illetéknek a központi költségvetés bevételi részesedésével és a (2) bekezdés alapján a 
megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel/ 
 
„c) Amennyiben a megyei illetékhivatalnál, valamint a Fővárosi Illetékhivatalnál 2004. december 
31-én nyilvántartott hátralékból befolyó tárgyidőszaki illetékbevétel kisebb, mint ugyanezen hátra-
lék 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) bekezdés[ben] a) pontjában meghatározott illetékbevétellel együtt a központi költségvetés részé-
re átutalni.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/5. (2069. sz. jav. - 19.§ (3) felv. ), 5/6. (2069. sz. jav. - 19.§ 

(3) új c) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2069. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
9/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 23. § (2) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(2) Az e törvény 5. számú melléklet 7., 10., 20., 21. és 26. pontja, a 6. számú melléklet 1. pontja, a 
7. számú melléklet, valamint a 8. számú melléklet I. rész [1.,] 2. és 3[-7]. pontja, II. rész 3. pontja, 
továbbá a III., IV. és V. része alapján számított előirányzatok folyósítása az Áht. 101. §-ának (7) 
bekezdésében foglaltak szerint, nettó finanszírozás keretében történik.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 

50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. 

jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 
298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 298/11. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 
300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 
310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. 

sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 
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3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. 

sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 
542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. 
(2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 
549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 
551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 
551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. 
(2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
9/2.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/1397. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 9. 
pontja) - a törvényjavaslat 23. § (3) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(3) A 30. § [(2) bekezdésének a) pontja, valamint a] (3) bekezdése szerinti [egyházi] és kisebb-
ségi fenntartói kiegészítő támogatást 
 
[a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 81. §-ának 
(13) bekezdése, valamint 118. §-ának (9) bekezdése alapján közoktatási feladatot ellátó egyhá-
zak, 
 
b)] a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: 
Nek. tv.) 47. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapján közoktatási feladatot ellátó [kisebbségi ön-
kormányzatok és a Nek. tv. 47. §-ának (13) bekezdése alapján közoktatási feladatot ellátó] he-
lyi kisebbségi önkormányzatok 
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a helyi önkormányzatok útján – az 1. számú melléklet XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 
2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása 
jogcím előirányzatáról – vehetik igénybe. A Kincstár ezen összeget a helyi önkormányzatnak folyó-
sított központi támogatások nettó finanszírozása keretében a tárgyhónapot követő hónapban számol-
ja el a kiegészítő támogatás folyósítására szolgáló előirányzat javára.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1973., 2021. 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.   
 
 
9/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasol-
ja:     
 
/(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kultu-
rális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi 
személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, köz-
hasznú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem 
állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást 
állapít meg a következők szerint:/ 
 
„a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti 
meg – figyelemmel a b) pontban foglaltakra – e törvény 3. számú melléklet [19. a), 20. aa), ba), c)-
e), 21. aa), b)-d), 22-24., 26. pontjában, az 5. számú melléklet 7. és 22. pontjában, továbbá tá-
mogatás a 8. számú melléklet I. részének 1. és 3-7. pontjában] 19-24., 26. és 30. pontjában, az 5. 
számú melléklet 7., 22. és 26. pontjában, továbbá a 8 számú melléklet I. részének 2-3. pontjában 
megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcí-
meken és jogosultsági feltételek mellett.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/6. (2118. sz. jav. - 12.§ (1) ), 10/8. (2118. sz. jav. - 30.§ (2) 

a) ), 10/11. (2118. sz. jav. - 30.§ (3) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
10/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1196. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 30. pontja) - a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdés a) pont módosítását 
javasolja:     
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/(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kultu-
rális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi 
személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, köz-
hasznú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem 
állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást 
állapít meg a következők szerint:/ 
 
„a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti 
meg – figyelemmel a b) pontban foglaltakra – e törvény 3. számú melléklet 19.[a), 20. aa), ba), c)-
e), 21. aa), b)-d), 22]-24., 26. pontjában, az 5. számú melléklet 7. és 22. pontjában, továbbá támo-
gatás a 8. számú melléklet I. részének 1. és 3-7. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok 
normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1948. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
10/3.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/888. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 11. 
pontja) - a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasolják:     
 
„(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kultu-
rális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi 
személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, köz-
hasznú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem 
állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást 
állapít meg a következők szerint: 
 
a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg 
– figyelemmel a b) pontban foglaltakra – e törvény 3. számú melléklet 19.[ a), 20. aa), ba), c)-e), 
21. aa), b)-d), 22-24., ]-26. pontjában, az 5. számú melléklet 7. és 22. pontjában, továbbá támogatás 
a 8. számú melléklet I. részének 1. és 3-7. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok norma-
tív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett, azzal 
az eltéréssel, hogy a normatívára való jogosultságot a megyei fejlesztési terv helyett a működési en-
gedély alapozza meg.”    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1975., 2023. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
10/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdés g) pont módosítását java-
solja:     
 
/(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kultu-
rális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi 
személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, köz-
hasznú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem 
állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást 
állapít meg a következők szerint:/ 
 
„g) A személyes gondoskodást nyújtó, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó 
intézmény nem állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg – figyelemmel a h) 
pontban foglaltakra – a helyi önkormányzatok e törvény 3. számú mellékletének 11.ab)-ad), 11. ba)-
bf), 12.[a)], 13.a)-[c)]d), 14-16., 17.[a)-b)], 18.a)-b), továbbá 8. számú melléklete II. részének 3. 
pontjaiban megállapított támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett, a 110. 
§ (18) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10/12. (2107. sz. jav. - 30.§ (4) ), 518/3. (2107. sz. jav. - 

1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc 4.jcs ), 518/4. (2107. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc 7.jcs ), 518/5. (2107. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 12.alc 24.jcs ), 518/6. (2107. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc új26.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2107. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
10/6.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/888. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 11. 
pontja) - a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdés g) pont módosítását javasolják:     
 
/(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kultu-
rális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi 
személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, köz-
hasznú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi 



- 20 - 

jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem 
állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást 
állapít meg a következők szerint:/ 
 
„g) A személyes gondoskodást nyújtó, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó 
intézmény nem állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg – figyelemmel a h) 
pontban foglaltakra – a helyi önkormányzatok e törvény 3. számú mellékletének 11.ab)-[bf), 12.a), 
13.a)-c), 14-16., 17.a)-b),] 18.[a)-b)], továbbá 8. számú melléklete II. részének 3. pontjaiban meg-
állapított támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett, a 110. § (18) bekezdé-
sében foglaltak figyelembe vételével.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1974., 2022. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
10/7.  Az Oktatási bizottság - a törvényjavaslat 30. § (2) bekezdés a) pont módosítását javasolja:     
 
/(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egy-
házak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a 
továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegé-
szítő támogatásra jogosult:/ 
 
„a) Az egyházak támogatásáról szóló törvény 6. §-ának (3) bekezdése alapján kiszámított támogatá-
si összeg, függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától ...................... forint/év 
minden [valós] ténylegesen ellátott tanuló után, amely a fenntartó egyházat illeti meg az így figye-
lembe vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, 
gyógypedagógiai oktatásban résztvevők – a 3. számú melléklet 19.a), 20/aa), ba), c), d) és 21/aa), b) 
pontjaiban figyelembe vehető – létszáma alapján.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2064. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
10/8.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 30. § (2) bekezdés a) pont módosítását java-
solja:     
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/(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egy-
házak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a 
továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegé-
szítő támogatásra jogosult:/ 
 
„a) Az egyházak támogatásáról szóló törvény 6. §-ának (3) bekezdése alapján kiszámított támogatá-
si összeg, függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától [......] 128 000 forint/év 
minden valós ellátott gyermek, illetve tanuló után, amely a fenntartó egyházat illeti meg az így fi-
gyelembe vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, 
gyógypedagógiai oktatásban résztvevők – a 3. számú melléklet 19.a), 20/aa), ba), c), d) és 21/aa), b) 
pontjaiban figyelembe vehető – létszáma alapján.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/6. (2118. sz. jav. - 12.§ (1) ), 9/4. (2118. sz. jav. - 30.§ (1) a) 

), 10/11. (2118. sz. jav. - 30.§ (3) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
10/9.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/888. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 11. 
pontja) - a törvényjavaslat 30. § (2) bekezdés a) pont módosítását javasolják:     
 
„(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egy-
házak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a 
továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegé-
szítő támogatásra jogosult: 
 
a) Az egyházak támogatásáról szóló törvény 6. §-ának (3) bekezdése alapján kiszámított támogatási 
összeg, függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától [.....] 160 000 forint/év minden 
valós ellátott tanuló után, amely a fenntartó egyházat illeti meg az így figyelembe vehető óvodai el-
látottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatás-
ban résztvevők – a 3. számú melléklet 19.a), 20/aa), ba), c), d) és 21/aa), b), c), d) pontjaiban figye-
lembe vehető – létszáma alapján.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1977., 2025. 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, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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10/11.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 30. § (3) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a Nek. tv. 47. §-ának (4) és (13) bekezdése alapján 
fenntartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek. 
tv. 47. §-ának (10)-(12) bekezdése szerint minden valós ellátott gyermek, illetve oktatott tanuló után 
[........] 128 000 forint/év kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult, az így figyelembe 
vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógype-
dagógiai oktatásban résztvevők – a 3. számú melléklet 19.a), 20/aa), ba), c), d) és 21/aa), b) pontjai-
ban figyelembe vehető – létszáma alapján.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/6. (2118. sz. jav. - 12.§ (1) ), 9/4. (2118. sz. jav. - 30.§ (1) a) 

), 10/8. (2118. sz. jav. - 30.§ (2) a) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
10/12.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 30. § (4) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi 
jogi személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei sze-
rint kiegészítő támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. számú melléklet 11. ab)-ad), 11. ba)-bf), 
12. [a)], 13.a)-[c)]d), 14-16., 17.[a)-b)], 18.a)-b) pontjában megállapított normatíva [41,4] 44,9%-
a.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10/4. (2107. sz. jav. - 30.§ (1) g) ), 518/3. (2107. sz. jav. - 

1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc 4.jcs ), 518/4. (2107. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc 7.jcs ), 518/5. (2107. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 12.alc 24.jcs ), 518/6. (2107. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc új26.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2107. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
10/13.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/888. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 11. 
pontja) - a törvényjavaslat 30. § (4) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(4) A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi 
jogi személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei sze-
rint kiegészítő támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. számú melléklet 11. ab)-[bf), 12. a), 13.a)-
c), 14-16., 17.a)-b),] 18.[a)-b)] pontjában megállapított normatíva [41,4] 50%-a.”    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1976., 2024. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
11/1.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/888. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 11. 
pontja) - a törvényjavaslat 30. § (5) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(5) Az (1) bekezdés a)-d) és g)-h) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, 
valamint a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatás elszámolása – [a Kormány ál-
tal meghatározott eljárási szabályok szerint] előbbieké az önkormányzatokkal azonos számítási 
eljárás szerint – az Oktatási Minisztérium, illetve az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyen-
lőségi Minisztérium humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás tárgyévet követő év előirányzatai 
terhére, illetve javára történik.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány azonos tartalmú a T/11700/1759. sz. ajánlás 11. pontjában foglal-
takkal.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1978., 2026. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
13/1.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/888. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 11. 
pontja) - a törvényjavaslat 30. § (6) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„(6) [Az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, va-
lamint a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatás feltételeinek megállapításá-
ra, folyósítására és a felhasználás ellenőrzésére a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 
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2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támo-
gatása jogcím előirányzat terhére a Kormány által meghatározott összeg használható fel.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány azonos tartalmú a T/11700/1759. sz. ajánlás 13. pontjában foglal-
takkal.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1979., 2027. 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.   
 
 
13/3.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/888. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 11. 
pontja) - a törvényjavaslat 30. § kiegészítését javasolják a következő új (7) bekezdés  felvételével:     
 
„(7) A nyilvános könyvtárat, közművelődési intézményt és közgyűjteményt üzemeltető egyházi 
fenntartó az 5. számú melléklet 8. és 21. pontjaiban meghatározott támogatásra jogosult a szakmi-
nisztérium által e célra elkülönített keret terhére.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1981., 2029. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
13/5.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
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csolódva a T/11700/888. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 11. 
pontja) - a törvényjavaslat 30. § kiegészítését javasolják a következő új (7) bekezdés  felvételével:     
 
„(7) A normatív hozzájárulásban részesülő nem állami intézmény, valamint a működéséhez rend-
szeresen központi költségvetési támogatásban részesülő, jogi személyiséggel rendelkező közgyűj-
temény a munkavállalók számára legalább a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 55-80. §-ban megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre 
vonatkozó feltételeket köteles biztosítani.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1982., 2006. 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 nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
14/2.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/888. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 11. 
pontja) - a törvényjavaslat 30. § (7) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„(7) [Az e §-ban megállapított közoktatási célú normatív hozzájárulás és támogatás kizárólag 
az olyan intézményben ellátott, oktatott után vehető igénybe, amelynek működési engedélyé-
ben az igényjogosultságot megalapozó tevékenységek egységes szerkezetbe foglaltak, valamint 
a legmagasabb tanulólétszám normatíva jogcímenként és az oktatás munkarendje (nappali, 
esti, levelező) szerint szerepel.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány azonos tartalmú a T/11700/1759. sz. ajánlás 14. pontjában foglal-
takkal.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1980., 2028. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
14/3.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1477. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 49/1. pontja) - a törvényjavaslat 30. § (7) bekezdés módosítását javasol-
ja:     
 
„(7) Az e §-ban megállapított közoktatási célú normatív hozzájárulások és támogatások igénybevé-
telének feltétele, hogy a fenntartó mellékelje a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 35. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint kiadott, a működés 
megkezdéséhez szükséges engedélyeket [kizárólag az olyan intézményben ellátott, oktatott után 
vehető igénybe, amelynek működési engedélyében az igényjogosultságot megalapozó tevé-
kenységek egységes szerkezetbe foglaltak, valamint a legmagasabb tanulólétszám normatíva 
jogcímenként és az oktatás munkarendje (nappali, esti, levelező) szerint szerepel].”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210/14. (1949. sz. jav. - 107.§ új (2) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1949. 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 egyharmada sem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
14/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 30. § (7) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(7) Az e §-ban megállapított közoktatási célú normatív hozzájárulás és támogatás a 2005/2006. évi 
nevelési, illetve tanévtől kezdődően kizárólag az olyan intézményben ellátott, oktatott után vehető 
igénybe, amelynek működési engedélyében az igényjogosultságot megalapozó tevékenységek egy-
séges szerkezetbe foglaltak, valamint a legmagasabb tanulólétszám normatíva jogcímenként és az 
oktatás munkarendje (nappali, esti, levelező) szerint szerepel.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2124. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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14/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 30. § kiegészítését javasolja a következő új 
(10) bekezdés  felvételével:     
 
„(10) A normatív hozzájárulásban és támogatásban részesülő nem állami fenntartású intézmény, va-
lamint a működéséhez rendszeres központi költségvetési támogatásban részesülő, jogi személyiség-
gel 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 vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2122. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
16/1.  Pál Tibor, Jauernik István és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1196. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 30. pontja) - a törvényjavaslat 
30. § kiegészítését javasolják a következő új (14) bekezdés  felvételével:     
 
„(14) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tör-
vény alapján a XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 2. alcím, 7. Önkéntes tűzoltó egyesületek 
támogatása jogcím-csoport előirányzatából 70 millió forintot azon önkéntes tűzoltó egyesületek tá-
mogatására kell fordítani, melyek vállalják a köztestületi tűzoltósággá történő fejlesztést.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1922. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
16/2.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/888. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 11. 
pontja) - a törvényjavaslat 30. § kiegészítését javasolják a következő új (14) bekezdés  felvételével:     
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„(14) A közfeladatot ellátó egyházi szervezet - az önkormányzati intézményekhez hasonlóan - a fel-
adata ellátásához kapcsolódóan fejlesztési, ingatlan-felújítási és egyéb támogatásban részesülhet a 
szaktárcák költségvetéséből.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1983., 2007. 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 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.   
 
 
16/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 31. § módosítását javasolja:     
 
„31. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelölt elői-
rányzat felhasználási célja a 2005. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a társadalmi bűn-
megelőzés, [és] a parlagfű-mentesítés feladatainak támogatása, az egészségjavítást célzó sporttevé-
kenység támogatása és a Szülőföld Alap támogatása. Felhasználása a 2006. évi költségvetési tör-
vényben kerül megtervezésre.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2145. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
16/5.  Jauernik István, Kovács Tibor és Kékesi Tibor képviselők - kapcsolódva a T/11700/643. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 382., 384. és 389. pontjai) - a 
törvényjavaslat 31. § módosítását javasolják:     
 
„31. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelölt elői-
rányzat felhasználási célja a 2005. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél [a társadalmi 
bűnmegelőzés és a parlagfű-mentesítés feladatainak] a Szülőföld Alapról szóló program támoga-
tása. Felhasználása a 2006. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1940. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság 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, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
16/6.  Az Ifjúsági bizottság - a törvényjavaslat 31. § módosítását javasolja:     
 
„31. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelölt elői-
rányzat felhasználási célja a 2005. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél, [a társadalmi 
bűnmegelőzés]az egészségjavítást célzó sporttevékenység és a parlagfű-mentesítés feladatainak 
támogatása. Felhasználása a 2006. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2078. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Egészségügyi bizottság, az Ifjúsági bizottság 
ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
16/7.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 32. § (2) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(2) A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet vég-
ző alapítványok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései szerint részesülnek támogatásban az e célra fordítható keretből (I. Országgyűlés fejezet, 8. 
cím). [Ezen előirányzatnak a támogatásra jogosult alapítványok részére történő biztosításáról 
a hivatkozott törvény szerinti mértékben a Kormány gondoskodik.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 292/2. (2097. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 8.cím 1.alc ), 292/3. 
(2097. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 8.cím 2.alc ), 292/4. (2097. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 8.cím 3.alc ), 292/5. (2097. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 8.cím 4.alc 

), 294/2. (2097. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2097. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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17/1.  Vitányi Iván, dr. Balogh Miklós, Kósa Ferenc, Csontos János, dr. Pető Iván, Fedor 
Vilmos, Újhelyi István, Gy. Németh Erzsébet és dr. Szabó Zoltán képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1226. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 17., 57., 58. 
és 59. pontjai) - a törvényjavaslat 34. § módosítását javasolják:     
 
„34. § Az Áht. 33/B. §-a alapján fennálló kiállítási [kezességvállalások] garanciavállalások együt-
tes állománya a 2005. év egyetlen napján sem haladhatja meg a [30 000,0] 120 000,0 millió forin-
tot.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2059. 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.   
 
 
17/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) A Magyar Fejlesztési Bank Rt. (a továbbiakban: MFB Rt.) forrásszerzés céljából felvett – ame-
rikai dollárban, euróban, svájci frankban vagy forintban meghatározott – éven túli lejáratú hitelei-
nek, kölcsöneinek, valamint kötvénykibocsátásainak együttes állománya 2005. év folyamán legfel-
jebb [800 000,0] 1 000 000,0 millió forint lehet.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17/3. (2143. sz. jav. - 36.§ (2) ), 17/4. (2143. sz. jav. - 36.§ 

(3) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
17/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 36. § (2) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(2) A Kormány határozata alapján az MFB Rt. által nyújtott hitelfinanszírozásból származó, vala-
mint harmadik fél javára vállalt készfizető kezességből és bankgaranciából származó kötelezettsé-
gek együttes állománya 2005. év folyamán legfeljebb [200 000,0] 400 000,0 millió forint lehet.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17/2. (2143. sz. jav. - 36.§ (1) ), 17/4. (2143. sz. jav. - 36.§ 

(3) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
17/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 36. § (3) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(3) Az MFB Rt. által forrásszerzés céljából felvett – amerikai dollárban, euróban vagy svájci 
frankban meghatározott – éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvé-
nyekhez kapcsolódóan a Kormány által vállalható árfolyam-garancia együttes állománya 2005. év 
folyamán legfeljebb [700 000,0] 900 000,0  millió forint lehet.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17/2. (2143. sz. jav. - 36.§ (1) ), 17/3. (2143. sz. jav. - 36.§ 

(2) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
17/5.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 46. § (1) bekezdés kiegészítését javasolja 
a következő új 4) pont  felvételével:     
 
/(1) Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:/ 
 
„4) a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatá-
sánál a régiónkénti előirányzat 30%-ával (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím, 
24. alcím),” 
 
/a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) 

), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ 

új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. 

jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc 

), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 
303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 
310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 

4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 
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523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) 

ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. 

sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 
542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. 
(2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 
549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 
551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 
551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. 
(2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
18/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 46. § (1) bekezdés 4) pont módosítását 
javasolja:     
 
/(1) Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:/ 
 
„4) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő [települési] helyi önkormányzatok támogatásá-
nál (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. cím, 1. alcím), amennyiben a 15. § (2) be-
kezdésében és az 50. § (6) bekezdésében foglalt átcsoportosítási lehetőség már kimerült,” 
 
/a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új 

(4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 
303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 
310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 

4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 
523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) 

ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. 

sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 
542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. 
(2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 
549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 
551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 
551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. 
(2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
18/2.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 46. § (1) bekezdés kiegészítését javasolja 
a következő új 16) pont  felvételével:     
 
/(1) Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:/ 
 
„16) a fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakásra előirányzatnál (XVII. Területfejlesztés 
felezet, 5. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 4.  jogcím) a Kormány jóváhagyásával,” 
 
/a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) 

), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ 

új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. 

jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc 

), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 
303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 
310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 

4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 
523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) 

ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. 

sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 
542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. 
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(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. 
(2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 
549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 
551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 
551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. 
(2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
18/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 46. § (1) bekezdés 33) pont módosítását java-
solja:     
 
/Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:/ 
 
„33) megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítésénél [(XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és 
Munkaügyi Minisztérium fejezet, 9. cím, 2. alcím),] (XXII. Pénzügyminiszter fejezet, 16. cím, 2. 
alcím),”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/5. (2109. sz. jav. - 50.§ (9) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2109. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
18/5.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/1698. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 20. 
pontja) - a törvényjavaslat 46. § (1) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új 35) pont  fel-
vételével:     
 
/(1) Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:/ 
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„35) Az oktatási célú, valamint a szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatásai-
nál, továbbá az egyházi, kisebbségi közoktatási és szociális intézmények normatíva kiegészítései 
előirányzatainál (XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, XXIV. 
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 9. cím, 12. alcím),” 
 
/a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1984., 2008. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
20/2.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/1698. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 20. 
pontja) - a törvényjavaslat 46. § (4) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(4) A[z oktatási célú humánszolgáltatások (XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. al-
cím, 3. jogcím-csoport), a szociális célú humánszolgáltatások (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, 
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 9. cím, 12. alcím), továbbá a] megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása (XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztérium fejezet, 9. cím, 1. alcím) e törvénnyel megállapított előirányzatainak kiadásai az ere-
deti előirányzatot az 50. § (7)-(9) bekezdésében meghatározottak szerint túlléphetik.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1985., 2009. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
20/3.  Molnár Albert, dr. Tompa Sándor és Nagy Jenő képviselők - kapcsolódva a T/11700/3. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 60., 121., 215. és 1724. pont-
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jai) a T/11700/106. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 119., 207. 
és 213. pontjai) - a törvényjavaslat 50. § (3) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„(3) [A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy az üzemben tartási díj-bevétel kiegészítésére 
szolgáló előirányzat (I. Országgyűlés fejezet, 17. cím) felhasználásra nem kerülő részét átcso-
portosítsa a közszolgálati műsorszámok támogatására felhasználható keret (XXIII. Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 38. alcím) előirányzatába.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 281/2. (1840. sz. jav. - 115.§ ), 297/5. (1840. sz. jav. - 

1.mell. I. fej. 15.cím ), 298/2. (1840. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 17.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1840. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
20/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 50. § (3) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
„(3) [A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy az üzemben tartási díj-bevétel kiegészítésére 
szolgáló előirányzat (I. Országgyűlés fejezet, 17. cím) felhasználásra nem kerülő részét átcso-
portosítsa a közszolgálati műsorszámok támogatására felhasználható keret (XXIII. Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 38. alcím) előirányzatába.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 281/3. (2119. sz. jav. - 115.§ ), 294/1. (2119. sz. jav. - 

1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 297/6. (2119. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 15.cím ), 298/1. (2119. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 17.cím ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2119. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
21/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 50. § kiegészítését javasolja a következő 
új (4) bekezdés  felvételével:     
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„(4) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a gázáremelésből adódó lakossági terhek enyhítése 
érdekében saját hatáskörében, a szociális szempontok figyelembe vételével támogatást állapítson 
meg.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 
303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 
310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 

4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 
523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) 

ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. 

sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 
542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. 
(2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 
549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 
551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 
551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. 
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(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. 
(2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
21/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 50. § kiegészítését javasolja a következő új 
(5) bekezdés  felvételével:     
 
„(5) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Művészetek Palotája beruházást és annak 
működtetését köz és magánpartnerség (PPP) keretében megvalósuló szolgáltatásvásárlási konstruk-
cióvá alakítsa át. Az állami szolgáltatás-vásárlás időtartama 30 évig tartson, 2005-től kezdődően. A 
beruházásra és a működtetésre vonatkozó kötelezettségvállalás nettó  jelenértéke: 97,9 milliárd fo-
rint.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210/24. (2121. sz. jav. - 107.§ új(6) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
21/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 50. § kiegészítését javasolja a következő új 
(6) bekezdés  felvételével:     
 
„(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma fejezet, 10. cím, 31. alcím, 4. Művészetek Palotája megvalósításával és működésével 
kapcsolatos kiadások iogcímcsoporton előirányzott 9 475,0 millió forintból felszabaduló összeg fel-
használásáról intézkedjék.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2166. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
22/1.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 22. 
pontja) - a törvényjavaslat 50. § (7) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„(7) [Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási minisztert, hogy – a pénzügyminiszterrel 
egyetértésben – az oktatási célú humánszolgáltatások 2005. évi normatív támogatási előirány-
zatai (XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1-2. jogcím) kö-
zött évközben átcsoportosítást hajtson végre, illetve azok együttes összegét meghaladó kiadási 
kötelezettséget az Oktatási Minisztérium fejezet más előirányzatának terhére történő átcso-
portosítással teljesítse. Az oktatási miniszter intézkedése normatív támogatást és kötelezett-
ségvállalással terhelt előirányzatot nem érinthet.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány azonos tartalmú a T/11700/1759. sz. ajánlás 22. pontjában foglal-
takkal.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1986., 2010. 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.   
 
 
22/3.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 22. 
pontja) - a törvényjavaslat 50. § (8) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(8) Az Országgyűlés felhatalmazza az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi mi-
nisztert, hogy – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a szociális célú humánszolgáltatások 
2005. évi normatív támogatási előirányzatai (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esély-
egyenlőségi Minisztérium fejezet, 9. cím, 12. alcím) jogcímcsoportjai között év közben átcso-
portosítást hajtson végre, illetve azok együttes összegét meghaladó kiadási kötelezettséget az 
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet más előirányzatainak 
terhére történő átcsoportosítással teljesítse. Az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlő-
ségi miniszter intézkedése a 46. § (1) bekezdésében meghatározott, valamint a kötelezettség-
vállalással terhelt előirányzatokat nem érintheti.]” 
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Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1987., 2011. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
22/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 50. § (9) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
„(9) [Az Országgyűlés felhatalmazza a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztert, hogy – 
a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása 
2005. évi normatív támogatási előirányzatának (XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztérium fejezet, 9. cím, 1. alcím) összegét meghaladó kiadási kötelezettséget a Foglalkoz-
tatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet más előirányzatainak terhére történő átcso-
portosítással teljesítse. A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter intézkedése a 46. § 
(1) bekezdésében meghatározott, valamint a kötelezettségvállalással terhelt előirányzatokat 
nem érintheti.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 18/3. (2109. sz. jav. - 46.§ (1) 33) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2109. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
22/6.  A Területfejlesztési bizottság - a törvényjavaslat 50. § (16) bekezdés módosítását javasol-
ja:     
 
„(16) Az Országgyűlés felhatalmazza az európai [integrációs ügyek koordinációjáért] ügyekért 
felelős tárca nélküli minisztert, hogy az Európai Unió költségvetéséből 2007-től támogatandó egye-
di projektek előkészítésére legfeljebb 20 000,0 millió forint összegig olyan fizetési kötelezettséget 
vállaljon, melynek teljesítése legkorábban 2006-ban esedékes.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/1. (2067. sz. jav. - 13.§ (5) ), 22/7. (2067. sz. jav. - 50.§ (17) 

), 22/11. (2067. sz. jav. - 50.§ új (18) ), 27/1. (2067. sz. jav. - 52.§ (3) ), 69/1. (2067. sz. jav. - 84.§ (34) Áht.124.§ (7) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2067. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
22/7.  A Területfejlesztési bizottság - a törvényjavaslat 50. § (17) bekezdés módosítását javasol-
ja:     
 
„(17) Az Országgyűlés felhatalmazza a [területfejlesztésért] regionális fejlesztésért és felzárkózta-
tásért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 1. alcím, 4. jog-
címcsoport, 3. Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása jogcím és a 5. Lakbértámoga-
tás jogcím előirányzatait egymás között átcsoportosítsa.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/1. (2067. sz. jav. - 13.§ (5) ), 22/6. (2067. sz. jav. - 50.§ (16) 

), 22/11. (2067. sz. jav. - 50.§ új (18) ), 27/1. (2067. sz. jav. - 52.§ (3) ), 69/1. (2067. sz. jav. - 84.§ (34) Áht.124.§ (7) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2067. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
22/8.  A Területfejlesztési bizottság - a törvényjavaslat 50. § (17) bekezdés módosítását javasol-
ja:     
 
„(17) [Az Országgyűlés felhatalmazza a területfejlesztésért felelős tárca nélküli minisztert, 
hogy a XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. Lakóépületek és 
környezetük felújításának támogatása jogcím és a 5. Lakbértámogatás jogcím előirányzatait 
egymás között átcsoportosítsa.] Az Országgyűlés felhatalmazza a regionális fejlesztésért és fel-
zárkóztatásért felelős tárca nélküli minisztert, hogy 
 
a) a XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. Lakóépületek és környeze-
tük felújításának támogatása jogcím és az 5. Lakbértámogatás jogcím előirányzatait, 
 
b) a XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoportba tartozó valamennyi decent-
ralizált szakmai fejlesztési program előirányzatát - a regionális fejlesztési tanácsokkal egyeztetve - a 
19. számú mellékletben foglalt, régiók számára meghatározott összeg megváltoztatása nélkül 
 
egymás között átcsoportosítsa.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/1. (2066. sz. jav. - 65.§ (3) ), 33/4. (2066. sz. jav. - 65.§ 

(4) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2066. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
22/9.  Dr. Nagy Sándor, Kovács Tibor, Szabó György és Balogh József képviselők, valamint 
Dr. Nagy Sándor, Kovács Tibor, Pál Tibor, Szabó György és Balogh József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/1166. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 65. 
pontja) - a törvényjavaslat 50. § (17) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(17) Az Országgyűlés felhatalmazza [a területfejlesztésért] a regionális fejlesztésért és felzárkóz-
tatásért felelős tárca nélküli minisztert, hogy  
 
a) a XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. Lakóépületek és környeze-
tük felújításának támogatása jogcím és a 5. Lakbértámogatás jogcím előirányzatait, 
 
b) a XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoportba tartozó valamennyi decent-
ralizált szakmai fejlesztési program előirányzatát - a regionális fejlesztési tanácsokkal egyeztetve - a 
19. mellékletben foglalt, régiók számára meghatározott összeg megváltoztatása nélkül  
 
egymás között átcsoportosítsa.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1785., 1916. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
22/11.  A Területfejlesztési bizottság - a törvényjavaslat 50. § új (18) bekezdés módosítását java-
solja:     
 
„(18) Az Országgyűlés felhatalmazza a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nél-
küli minisztert, hogy a XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 5. Lakbér-
támogatás jogcím 2005. évi előirányzatával azonos mértékű kötelezettséget vállaljon a 2006. és a 
2007. évre.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/1. (2067. sz. jav. - 13.§ (5) ), 22/6. (2067. sz. jav. - 50.§ (16) 

), 22/7. (2067. sz. jav. - 50.§ (17) ), 27/1. (2067. sz. jav. - 52.§ (3) ), 69/1. (2067. sz. jav. - 84.§ (34) Áht.124.§ (7) ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2067. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
22/12.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 50. § kiegészítését javasolja a következő új 
(18) bekezdés  felvételével:     
 
„(18) Az Országgyűlés felhatalmazza a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nél-
küli minisztert, hogy a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével a felügyelete alá tartozó hivatalok 
tevékenységének összehangolására a XVII. Területfejlesztés fejezeten belül a címek, alcímek között 
- beleértve a címen belüli kiemelt előirányzatokat is - átcsoportosítást hajtson végre. Az átcsoporto-
sítás mértéke nem haladhatja meg a 2005. évi támogatás 3 %-át. Az átcsoportosítás nem irányulhat 
a decentralizált területfejlesztési programok, a decentralizált szakmai fejlesztési programok, vala-
mint e törvény 46. § (1) bekezdésében meghatározott előirányzatok terhére.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2123. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
26/2.  Gusztos Péter képviselő, valamint Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi 
György, Molnár József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és 
Nagy Nóra képviselők - kapcsolódva a T/11700/1585. számú módosító javaslathoz (T/11700/1759. 
sz. ajánlás 26. pontja) - a törvényjavaslat 50. § kiegészítését javasolják a következő új (21) bekez-
dés  felvételével:     
 
„(21) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy rendeletben szabályozza a többciklusú 
képzés kísérleti bevezetését a felsőoktatásban, illetve a már kiadott engedélyek alapján megkezdett 
többciklusú képzés folytatásának feltételeit. A többciklusú képzés az oktatási miniszter egyedi kí-
sérlet bevezetésére adott engedélye alapján indítható 2005-től a felsőoktatási intézményben. A 
többciklusú képzés szabályozása során el lehet térni a Feot. 84-86. §-ától. A többciklusú képzés te-
kintetében egyebekben a Feot. rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy ahol jogsza-
bály főiskolai szintű végzettségről rendelkezik, azon alapfokozatot és szakképzettséget, illetve ahol 
alapfokozatról és szakképzettségről rendelkezik, azon főiskolai végzettséget és szakképzettséget, 
továbbá ahol egyetemi szintű végzettségről, szakképzettségről rendelkezik, azon mesterfokozatot és 
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végzettséget, illetve mesterfokozatról és szakképzettségről rendelkezik, azon egyetemi szintű vég-
zettséget és szakképzetséget is érteni kell. A többciklusú képzés szabályozási elvei a következők: 
 
a) felsőoktatás egymásra épülő, felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusai: 
 
aa) az alapképzés, 
ab) a mesterképzés, 
ac) a doktori képzés. 
 
b) Az alap- és mesterképzés egymásra épülő ciklusokban (osztott) képzésként-, illetve jogszabály-
ban meghatározott esetben osztatlan (egységes) képzésként lehet megszervezni. Az osztott (ciklu-
sokra bontott) és osztatlan (egységes) képzések szerkezetét a Kormány rendeletben határozza meg. 
 
c) Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfo-
kozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. Az alap-
képzésben legalább száznyolcvan, legfeljebb kétszáznegyven kredit megszerzése írható elő. A kép-
zési idő legalább hat, legfeljebb nyolc félév lehet. 
 
d) A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfo-
kozat a második felsőfokú végzettségi szint. A mesterképzésben legalább hatvan, legfeljebb száz-
húsz kredit megszerzése írható elő. A képzési idő legalább kettő, legfeljebb négy félév lehet. 
 
e) Az alapszak és az ahhoz kapcsolódó mesterszakon, valamint az osztatlan (egységes) képzésben 
együttesen legalább háromszáz, legfeljebb háromszázhatvan kredit megszerzése írható elő. A kép-
zési idő legalább tíz és legfeljebb tizenkét félév lehet.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1942., 2042. 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 Mezőgazdasági bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
26/3.  Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/11700/1123. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 68. pontja) - a törvényjavaslat 51. § (2) bekezdés a) pont módosítását 
javasolja:     
 
„(2) a) A helyi önkormányzatok állami támogatásai és hozzájárulásai előirányzatának [2,5] 1 %-a – 
összhangban az e paragrafus (1) bekezdésével – szintén államháztartási tartalékot képez. Ezt a helyi 
önkormányzatoknál a 18. § (1), illetve (2) bekezdése szerint átengedett személyi jövedelemadó ter-
hére, a 4. számú melléklet A) pontja szerinti helyben maradó személyi jövedelemadó és a megyei 
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önkormányzatok  4. számú melléklet B) II. a) és b) pontja szerinti személyi jövedelemadó részese-
dése együttes előirányzatával arányosan kell végrehajtani. 
Ez nem érinti a helyi önkormányzatokat – e törvény 4. számú melléklete B) I. és B) II. c) pontja 
szerint – normatívan megillető személyi jövedelemadót és a B) III. pontja szerinti jövedelemkü-
lönbség-mérséklést szolgáló részt.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1846. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
26/4.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 51. § (2) bekezdés a) pont módosítását 
javasolja:     
 
''(2) a) [A helyi önkormányzatok állami támogatásai és hozzájárulásai előirányzatának 2,5%-a 
– összhangban az e paragrafus (1) bekezdésével – szintén államháztartási tartalékot képez. 
Ezt a helyi önkormányzatoknál a 18. § (1), illetve (2) bekezdése szerint átengedett személyi jö-
vedelemadó terhére, a 4. számú melléklet A) pontja szerinti helyben maradó személyi jövede-
lemadó és a megyei önkormányzatok  4. számú melléklet B) II. a) és b) pontja szerinti szemé-
lyi jövedelemadó részesedése együttes előirányzatával arányosan kell végrehajtani.]  
A helyi önkormányzatok költségvetésében - összhangban az e § (1) bekezdésével - szintén állam-
háztartási tartalékot kell képezni. Ennek mértéke 17,25%, a települési önkormányzatoknál a 4. szá-
mú melléklet A) pontja szerinti helyben maradó személyi jövedelemadóra, a megyei önkormány-
zatoknál a 4. számú melléklet B) II.a) és b) pontja szerinti személyi jövedelemadó részesedés 78%-
ára vetítve. 
 Ez nem érinti a helyi önkormányzatokat – e törvény 4. számú melléklete B) I. és B) II. c) pontja 
szerint – normatívan megillető személyi jövedelemadót és a B) III. pontja szerinti jövedelemkü-
lönbség-mérséklést szolgáló részt.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 298/5. (2076. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 
303/12. (2076. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 542/9. (2076. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/11. (2076. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 
543/3. (2076. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2076. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
26/5.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 51. § (2) bekezdés a) pont módosítását 
javasolja:     
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„(2) a) [A helyi önkormányzatok állami támogatásai és hozzájárulásai előirányzatának 2,5%-a 
– összhangban az e paragrafus (1) bekezdésével – szintén államháztartási tartalékot képez. 
Ezt a helyi önkormányzatoknál a 18. § (1), illetve (2) bekezdése szerint átengedett személyi jö-
vedelemadó terhére, a 4. számú melléklet A) pontja szerinti helyben maradó személyi jövede-
lemadó és a megyei önkormányzatok  4. számú melléklet B) II. a) és b) pontja szerinti szemé-
lyi jövedelemadó részesedése együttes előirányzatával arányosan kell végrehajtani.] 
A helyi önkormányzatok költségvetésében - összhangban az e § (1) bekezdésével - szintén állam-
háztartási tartalékot kell képezni. Ennek mértéke 17,25%, a települési önkormányzatoknál a 4. szá-
mú melléklet A) pontja szerinti helyben maradó személvi jövedelemadóra, a megyei önkormány-
zatoknál a 4. számú melléklet B) II.a) és b) pontja szerinti személyi jövedelemadó részesedés 83%-
ára vetítve. 
Ez nem érinti a helyi önkormányzatokat – e törvény 4. számú melléklete B) I. és B) II. c) pontja 
szerint – normatívan megillető személyi jövedelemadót és a B) III. pontja szerinti jövedelemkü-
lönbség-mérséklést szolgáló részt.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 
303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 
310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 

4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 
523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) 

ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. 

sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 
542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. 
(2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 
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549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 
551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 
551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. 
(2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
26/6.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 51. § kiegészítését javasolja a következő új 
(6) bekezdés  felvételével:     
 
„(6) Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2005. évben a központi költségvetési szerveknél - ideértve a 
társadalombiztosítási költségvetési szerveket is - és a fejezeti kezelésű előirányzatoknál a 2004. 
évivel azonos összegű előirányzat-maradvány képződését kell elérni. Az ehhez szükséges intézke-
dések végrehajtására a Kormány kap felhatalmazást.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2144. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
27/1.  A Területfejlesztési bizottság - a törvényjavaslat 52. § (3) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(3) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet esetében - a 6. Címzett és céltámogatások 
cím és a 7. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása cím kivételével 
- a belügyminiszter, a XVII. Területfejlesztés fejezet, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támo-
gatásai fejezet 6. Címzett és céltámogatások cím és a 7. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis 
maior feladatainak támogatása cím esetében a [területfejlesztésért] regionális fejlesztésért és fel-
zárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter, a XIX. EU Integráció fejezet esetében az európai [in-
tegrációs ügyek koordinációjáért] ügyekért felelős tárca nélküli miniszter, a XXXIV. Nemzeti 
Kutatási és Technológiai Hivatal fejezet esetében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnö-
ke, a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet esetében a pénzügyminiszter gyakorolja az 
(1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/1. (2067. sz. jav. - 13.§ (5) ), 22/6. (2067. sz. jav. - 50.§ (16) 

), 22/7. (2067. sz. jav. - 50.§ (17) ), 22/11. (2067. sz. jav. - 50.§ új (18) ), 69/1. (2067. sz. jav. - 84.§ (34) Áht.124.§ (7) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2067. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
27/2.  Farkas Imre, Jauernik István és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1162. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 73. pontja) - a törvényjavaslat 
55. § (2) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(2) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 
62. §-a szerinti nyugdíjemelés számításánál 2005. évben 8%-os országos nettó átlagkereset-
növekedést, 4,5%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/3. (1930. sz. jav. - 55.§ új (3) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1930. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
27/3.  Farkas Imre, Jauernik István és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1162. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 73. pontja) - a törvényjavaslat 
55. § kiegészítését javasolják a következő új (3) bekezdés  felvételével:     
 
„(3) A 2005. januári nyugdíjemelés során a (2) bekezdés és a Tny. 62. § (4) bekezdése alapján meg-
állapított nyugdíjemelés összege az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági teljes nyugellátások 
esetében nem lehet kevesebb havi 1800 forintnál. Ez a rendelkezés nem alkalmazható a 2004. de-
cember 31-ét követő, de 2006. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő nyugellátá-
sok legkisebb összegének meghatározása során.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27/2. (1930. sz. jav. - 55.§ (2) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1930. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
27/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 56. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében fog-
lalt illetményalap 2005. január 1-jétől […] 35 000 forint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/1. (2132. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/10. (2132. sz. jav. - 56.§ 

(3) ), 27/16. (2132. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/11. (2132. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/7. (2132. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 
265/4. (2132. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/7. (2132. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/14. (2132. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/19. (2132. sz. jav. - 

112.§ (7) ), 265/25. (2132. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/7. (2132. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
27/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 56. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében fog-
lalt illetményalap 2005. január 1-jétől  […] 35 000 forint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/4. (2160. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/13. (2160. sz. jav. - 56.§ 

(3) ), 27/19. (2160. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/14. (2160. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/10. (2160. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 
265/2. (2160. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/9. (2160. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/15. (2160. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/20. (2160. sz. jav. - 

112.§ (7) ), 265/22. (2160. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/5. (2160. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
27/6.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 56. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében fog-
lalt illetményalap 2005. január 1-jétől […] 35 000 forint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/3. (2133. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/14. (2133. sz. jav. - 56.§ 

(3) ), 27/17. (2133. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/13. (2133. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/11. (2133. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 
265/3. (2133. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/6. (2133. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/12. (2133. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/17. (2133. sz. jav. - 

112.§ (7) ), 265/24. (2133. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/8. (2133. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/2133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
27/7.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 56. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében fog-
lalt illetményalap 2005. január 1-jétől […] 35 000 forint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/2. (2135. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/12. (2135. sz. jav. - 56.§ 

(3) ), 27/18. (2135. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/15. (2135. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/9. (2135. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 
265/5. (2135. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/10. (2135. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/13. (2135. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/18. (2135. sz. jav. - 

112.§ (7) ), 265/23. (2135. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/4. (2135. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
27/8.  Jauernik István, Farkas Imre, Gulyás József és Pál Tibor képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/702. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 74. pontja) - a 
törvényjavaslat 56. § (1) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében fog-
lalt illetményalap 2005. január 1-jétől […] 35 000 forint.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1928. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
27/9.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 56. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
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„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében fog-
lalt illetményalap 2005. január 1-jétől […] 35 000 forint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/5. (2131. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/11. (2131. sz. jav. - 56.§ 

(3) ), 27/15. (2131. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/12. (2131. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/8. (2131. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 
265/1. (2131. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/8. (2131. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/11. (2131. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/16. (2131. sz. jav. - 

112.§ (7) ), 265/21. (2131. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/6. (2131. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
27/10.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 56. § (3) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
„(3) [Az Áht. 93/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt teljesítmény-ösztönzési keret 2005. évben a 
keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.”]    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/1. (2132. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/4. (2132. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/16. (2132. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/11. (2132. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/7. (2132. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/4. 
(2132. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/7. (2132. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/14. (2132. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/19. (2132. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/25. (2132. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/7. (2132. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
27/11.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 56. § (3) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
„(3) [Az Áht. 93/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt teljesítmény-ösztönzési keret 2005. évben a 
keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.”]    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/5. (2131. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/9. (2131. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/15. (2131. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/12. (2131. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/8. (2131. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/1. 
(2131. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/8. (2131. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/11. (2131. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/16. (2131. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/21. (2131. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/6. (2131. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
27/12.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 56. § (3) bekezdés elhagyását javasolja:     
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„(3) [Az Áht. 93/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt teljesítmény-ösztönzési keret 2005. évben a 
keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.”]    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/2. (2135. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/7. (2135. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/18. (2135. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/15. (2135. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/9. (2135. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/5. 
(2135. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/10. (2135. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/13. (2135. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/18. (2135. sz. jav. - 112.§ (7) 

), 265/23. (2135. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/4. (2135. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
27/13.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 56. § (3) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
„[(3) Az Áht. 93/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt teljesítmény-ösztönzési keret 2005. évben a 
keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/4. (2160. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/5. (2160. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/19. (2160. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/14. (2160. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/10. (2160. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 
265/2. (2160. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/9. (2160. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/15. (2160. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/20. (2160. sz. jav. - 

112.§ (7) ), 265/22. (2160. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/5. (2160. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
27/14.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 56. § (3) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
„(3) [Az Áht. 93/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt teljesítmény-ösztönzési keret 2005. évben a 
keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.”]    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/3. (2133. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/6. (2133. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/17. (2133. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/13. (2133. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/11. (2133. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 
265/3. (2133. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/6. (2133. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/12. (2133. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/17. (2133. sz. jav. - 

112.§ (7) ), 265/24. (2133. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/8. (2133. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
27/15.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 57. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
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„(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetmény-
pótlék számítási alapja 2005. január 1-jétől [….] 18 900 forint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/5. (2131. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/9. (2131. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/11. (2131. sz. jav. - 56.§ (3) ), 52/12. (2131. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/8. (2131. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/1. 
(2131. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/8. (2131. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/11. (2131. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/16. (2131. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/21. (2131. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/6. (2131. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
27/16.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 57. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetmény-
pótlék számítási alapja 2005. január 1-jétől [….] 18 900 forint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/1. (2132. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/4. (2132. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/10. (2132. sz. jav. - 56.§ (3) ), 52/11. (2132. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/7. (2132. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/4. 
(2132. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/7. (2132. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/14. (2132. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/19. (2132. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/25. (2132. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/7. (2132. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
27/17.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 57. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetmény-
pótlék számítási alapja 2005. január 1-jétől [….] 18 900 forint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/3. (2133. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/6. (2133. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/14. (2133. sz. jav. - 56.§ (3) ), 52/13. (2133. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/11. (2133. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 
265/3. (2133. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/6. (2133. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/12. (2133. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/17. (2133. sz. jav. - 

112.§ (7) ), 265/24. (2133. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/8. (2133. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
27/18.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 57. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
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„(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetmény-
pótlék számítási alapja 2005. január 1-jétől [….] 18 900 forint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/2. (2135. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/7. (2135. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/12. (2135. sz. jav. - 56.§ (3) ), 52/15. (2135. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/9. (2135. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/5. 
(2135. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/10. (2135. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/13. (2135. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/18. (2135. sz. jav. - 112.§ (7) 

), 265/23. (2135. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/4. (2135. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
27/19.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 57. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetmény-
pótlék számítási alapja 2005. január 1-jétől [….] 18 900 forint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/4. (2160. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/5. (2160. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/13. (2160. sz. jav. - 56.§ (3) ), 52/14. (2160. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/10. (2160. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 
265/2. (2160. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/9. (2160. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/15. (2160. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/20. (2160. sz. jav. - 

112.§ (7) ), 265/22. (2160. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/5. (2160. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
28/1.  A Területfejlesztési bizottság - a törvényjavaslat 65. § (3) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(3) [A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím, 2. Decentralizált területfejlesztési 
programok jogcímcsoport támogatási előirányzatai legalább 45 %-át a munkahelyteremtéssel 
összefüggő helyi gazdaságfejlesztési, infrastrukturális és foglalkoztatási célokra, 20%-át a kis-
térségek elérhetőségét és a kistérségeken belüli közlekedési kapcsolatokat javító közútfejlesz-
tésekre szükséges fordítani. Az előirányzat fennmaradó részét a regionális fejlesztési tanácsok 
a fejlesztési programjaikban szereplő – a régió társadalmi-gazdasági-szellemi súlyának növe-
kedését és a régión belüli kohézió erősítését szolgáló – sajátos célok, programok, illetve pro-
jektek megvalósítására használhatják fel.] A XVII. Területfejlesztés felezet, 5. cím, 3. alcím, 2. 
Decentralizált területfejlesztési programok jogcímcsoport támogatási előirányzatát 
 
a) a munkahelyteremtéssel összefüggő helyi gazdaságfejlesztési, infrastrukturális és foglalkoztatási 
célokra; 
 
b) a kistérségek elérhetőségét és a kistérségen belüli közlekedési kapcsolatokat javító közútfejlesz-
tésekre; 
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c) a régiókban, kistérségekben élők tájékoztatásának javítására; 
 
d) a régiók fejlesztési programjaiban szereplő - a régió társadalmi-gazdasági-innovációs súlyának 
növekedését és a régión belüli kohézió erősítését szolgáló - sajátos célok, programok és projektek 
megvalósítására; 
 
e) a Kormány rendeletében meghatározott egyéb célokra, programokra 
 
szükséges fordítani.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/8. (2066. sz. jav. - 50.§ (17) ), 33/4. (2066. sz. jav. - 65.§ 

(4) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2066. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
33/1.  Dr. Nagy Sándor, Kovács Tibor, Szabó György és Balogh József képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1688. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 83/1. 
pontja) - a törvényjavaslat 65. § (3) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(3) A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím, 2. Decentralizált területfejlesztési progra-
mok jogcímcsoport támogatási előirányzat[ai legalább 45 %-]át  
 
a) a munkahelyteremtéssel összefüggő helyi gazdaságfejlesztési, infrastrukturális és foglalkoztatási 
célokra, [20%-át] 
 
b)  a kistérségek elérhetőségét és a kistérségeken belüli közlekedési kapcsolatokat javító közútfej-
lesztésekre; 
 
c) a régiókban, kistérségekben élők tájékoztatásának javítására; [ szükséges fordítani. Az elői-
rányzat fennmaradó részét a regionális fejlesztési tanácsok a] 
 
d) a régiók fejlesztési programjai[k]ban szereplő – a régió társadalmi-gazdasági-
[szellemi]innovációs súlyának növekedését és a régión belüli kohézió erősítését szolgáló – sajátos 
célok, programok, illetve projektek megvalósítására[ használhatják fel]; 
 
e) a Kormány rendeletében meghatározott egyéb célokra, programokra; 
szükséges fordítani.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/1. (1786. sz. jav. - 65.§ (4) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1786. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
33/2.  Dr. Nagy Sándor, Kovács Tibor, Szabó György és Balogh József képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1688. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 83/1. 
pontja) - 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 %-át a munkahelyteremtéssel 
összefüggő helyi gazdaságfejlesztési, infrastrukturális és foglalkoztatási célokra, 20%-át a kis-
térségek elérhetőségét és a kistérségeken belüli közlekedési kapcsolatokat javító közútfejlesz-
tésekre szükséges fordítani. Az előirányzat fennmaradó részét a regionális fejlesztési tanácsok 
a fejlesztési programjaikban szereplő – a régió társadalmi-gazdasági-szellemi súlyának növe-
kedését és a régión belüli kohézió erősítését szolgáló – sajátos célok, programok, illetve pro-
jektek megvalósítására használhatják fel.] 
 
 
(3) A XVII. Területfejlesztési fejezet, 5. cím, 3. alcím, 2. Decentralizált területfejlesztési programok 
jogcímcsoport támogatási előirányzatát 
 
a) a munkahelyteremtéssel összefüggő helyi gazdaságfejlesztési, infrastrukturális foglalkoztatási cé-
lokra; 
 
b) a kistérségek elérhetőségét és a kistérségen belüli közlekedési kapcsolatokat javító közútfejlesz-
tésekre; 
 
c) a régiókban, kistérségekben élők tájékoztatásának javítására; 
 
d) a régiók fejlesztési programjaiban szereplő - a régió társadalmi-gazdasági-innovációs súlyának 
növekedését és a régión belüli kohézió erősítését szolgáló - sajátos célok, programok és projektek 
megvalósítására, 
 
e) a Kormány rendeletében meghatározott egyéb célokra, programokra; 
 
szükséges fordítani.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33/3. (1920. sz. jav. - 65.§ (4) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1920. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
33/3.  Dr. Nagy Sándor, Kovács Tibor, Szabó György és Balogh József képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1688. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 83/1. 
pontja) - a törvényjavaslat 65. § (4) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„[(4) A decentralizált támogatási programok előirányzatai felhasználásának általános és 
program-specifikus szabályait – a külön törvényben szabályozott helyi önkormányzati céltá-
mogatások, valamint regionális innováció támogatása kivételével – a Kormány rendeletben ál-
lapítja meg.] 
 
(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 19. mellékletben foglalt decentralizált támogatási prog-
ramok előirányzatai felhasználásának általános és program-specifikus szabályait - a külön törvény-
ben meghatározott helyi önkormányzati céltámogatások, valamint regionális innováció támogatása 
kivételével - rendeletben állapítsa meg.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33/2. (1920. sz. jav. - 65.§ (3) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1920. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
33/4.  A Területfejlesztési bizottság - a törvényjavaslat 65. § (4) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) [A decentralizált támogatási programok előirányzatai felhasználásának általános és 
program-specifikus szabályait – a külön törvényben szabályozott helyi önkormányzati céltá-
mogatások, valamint regionális innováció támogatása kivételével – a Kormány rendeletben ál-
lapítja meg.] Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 19. számú mellékletben foglalt decentralizált 
támogatási programok előirányzatai felhasználásának általános és program-specifikus szabályait - a 
külön törvényben meghatározott helyi önkormányzati céltámogatások, valamint regionális innová-
ció támogatása kivételével - rendeletben állapítsa meg.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/8. (2066. sz. jav. - 50.§ (17) ), 28/1. (2066. sz. jav. - 65.§ 

(3) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2066. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
34/1.  Dr. Nagy Sándor, Kovács Tibor, Szabó György és Balogh József képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1688. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 83/1. 
pontja) - a törvényjavaslat 65. § (4) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(4) [A] Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 19. mellékletben foglalt decentralizált támogatási 
programok előirányzatai felhasználásának általános és program-specifikus szabályait – a külön tör-
vényben szabályozott helyi önkormányzati céltámogatások, valamint regionális innováció támoga-
tása kivételével – [a Kormány] rendeletben [állapítja] állapítsa meg.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33/1. (1786. sz. jav. - 65.§ (3) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1786. 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 Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
45/1.  Dr. Nagy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1707. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 40. pontja) - a törvényjavaslat 65. § kiegészítését javasolja a következő 
új (7) bekezdés  felvételével:     
 
„(7) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 22. § (3) bekezdése 
alapján az övezeti területfejlesztési hozzájárulás évi mértéke a nettó árbevétel legfeljebb 0,5 %-a, 
amely a kedvezményezett által foglalkoztatottak számával arányosan csökkenhet.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 201/1. (1843. sz. jav. - új 106/A. § ), 210/27. (1843. sz. jav. 

- 107.§ új (6) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1843. 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 Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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45/2.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/654. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 201. pontja) - a törvényjavaslat 72. § (5) bekezdés módosítását javasol-
ja:     
 
„(5) Az Országgyűlés felhatalmazza az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisz-
tert, hogy engedélyezze a nyugellátásban részesülő személyek évközi nyugellátás-emelése végrehaj-
tásával összefüggésben a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, valamint 2. alcím, 
1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások, 2. Munkaadókat terhelő járulékok [és a 2. alcím, 1. 
előirányzat-csoport], 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzatai tételes elszámo-
lás alapján történő túlteljesülését.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1760-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
47/1.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/654. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 201. pontja) - a törvényjavaslat 77. § (2) bekezdés módosítását javasol-
ja:     
 
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keret feltöltése érdekében az OEP a fennmaradó lakosság-
számot érintően pályázatot ír ki e törvény kihirdetését követő 60 napon belül. A pályázat során a 
szervezőnek a működés földrajzi határain belül zárt terület kialakítására kell törekednie[ a kistérsé-
gek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló kormányrende-
letben] a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény-
ben meghatározott – Budapest kivételével – kistérségi határok figyelembevételével. Azok a szerve-
zők, akik 2004. évben érvényes szerződéssel rendelkeztek, az ellátott lakosságszámot pályázat nél-
kül bővíthetik, elsősorban a területükről kimaradt háziorvosi praxisok bevonásával úgy, hogy zárt 
kistérségek alkossák a területüket.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1760-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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48/1.  Dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva a T/11700/74. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 84. pontja) - a törvényjavaslat 77. § (2) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keret feltöltése érdekében [az OEP a fennmaradó lakos-
ságszámot érintően pályázatot ír ki e törvény kihirdetését követő 60 napon belül. A pályázat 
során a szervezőnek a működés földrajzi határain belül zárt terület kialakítására kell töre-
kednie a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 
kormányrendeletben meghatározott – Budapest kivételével – kistérségi határok figyelembevé-
telével. Azok] azok a szervezők, akik 2004. évben érvényes szerződéssel rendelkeztek, az ellátott 
lakosságszámot pályázat nélkül bővíthetik, elsősorban a területükről kimaradt háziorvosi praxisok 
bevonásával úgy, hogy zárt kistérségek alkossák a területüket.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1782. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
49/1.  Dr. Schvarcz Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1128. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 85. pontja) - a törvényjavaslat 77. § (14) bekezdés módosítását javasol-
ja:     
 
„(14) Az OEP 2005. május 31. napjáig – kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint – a 
háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás előirányzat terhére pályázatot ír ki azon háziorvosok részére, 
akik nem vesznek részt az irányított betegellátási modellkísérletben, egészségmegőrző, egészségfej-
lesztő és betegségmegelőző tevékenység végzésére. A pályázat nyerteseit a (10) bekezdés a) pontja 
szerinti, időarányos prevenciós díj illeti meg 2005. december 31-éig.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1851. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság 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.   
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50/1.  Kovács Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/119. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 51. pontja) - a törvényjavaslat 82. § kiegészítését javasolja a következő 
új (1) bekezdésben a Ktv. 11/A. § (5) bekezdés  felvételével:     
 
„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 11/A. §-a 
(5) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A kinevezés a Kormány, a miniszterelnök, a miniszter, a polgármester, a képviselő-testület és bi-
zottsága megbízatásának, illetve feladata ellátásának idejére szól.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. A mód. javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/6. (1831. sz. jav. - 82.§ új (2) ), 52/10. (1831. sz. jav. - 

82.§ új (3) ), 210/26. (1831. sz. jav. - 107.§ új (6) ), 244/5. (1831. sz. jav. - 110.§ új (6) ), 244/6. (1831. sz. jav. - 110.§ új (7) ), pont-
jaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1831. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
51/1.  A Költségvetési bizottság - 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 továbbiakban: 
Ktv.) 15. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/A közszolgálati jogviszony megszünik:/ 
 
„f) a 65. életév betöltésével.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/3. (2125. sz. jav. - 83.§ (1) Kjt.25.§ (1) e) ), 210/18. 
(2125. sz. jav. - 107.§ (4) a) ), 244/3. (2125. sz. jav. - 110.§ (4) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2125. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
52/1.  Gúr Nándor, Molnár Albert és Molnár László képviselők - kapcsolódva a T/11700/121. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 54. pontja) a T/11700/122. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 52. pontja) a T/11700/119. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 51. pontja) - a törvényjavaslat 
82. § kiegészítését javasolják a következő új (1) bekezdésben a Ktv. 15. § (1) bekezdése f) pont  
felvételével:     
 
„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló - módosított - 1992 évi XXIII. törvény (a továbbiakban: 
Ktv.) 15. § (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/A közszolgálati jogviszony megszűnik:/ 
 
„f) a 65. életév betöltésével”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/5. (1798. sz. jav. - 82.§ (1) felv. ), 52/7. (1798. sz. jav. - 

82.§ új(2) ), 54/1. (1798. sz. jav. - 83.§ (1) Kjt.25.§ (1) e) ), 210/17. (1798. sz. jav. - 107.§ (4) a) ), 210/25. (1798. sz. jav. - 107.§ új(6) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1798. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
52/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 82. § kiegészítését javasolja a következő új 
(1) bekezdésben a Ktv. 15. § (1) bekezdése f) pont  felvételével:     
 
„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: 
Ktv.) 15. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
/A közszolgálati jogviszony megszűnik:/ 
 



- 64 - 

„f) a 65. életév, az Állami Számvevőszéknél közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők eseté-
ben a 70. életév betöltésével.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/4. (2153. sz. jav. - 83.§ (1) Kjt.25.§ (1) e) ), 210/19. 
(2153. sz. jav. - 107.§ (4) a) ), 244/2. (2153. sz. jav. - 110.§ (4) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2153. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
52/4.  A Számvevőszéki bizottság - a törvényjavaslat 82. § kiegészítését javasolja a következő új 
(1) bekezdésben a Ktv. 15. § (1) bekezdése f) pont  felvételével:     
 
„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: 
Ktv.) 15. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/A közszolgálati jogviszony megszűnik:/ 
 
„f) a 65. életév betöltésével, az Állami Számvevőszéknél közszolgálati jogviszonyban álló köztiszt-
viselők esetében a 70. életév betöltésével”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/8. (2062. sz. jav. - 82.§ új(2) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2062. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
52/5.  Gúr Nándor, Molnár Albert és Molnár László képviselők - kapcsolódva a T/11700/121. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 54. pontja) a T/11700/122. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 52. pontja) a T/11700/119. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 51. pontja) - a törvényjavaslat 
82. § (1) bekezdés felvezető szöveg módosítását javasolják:     
 
„[(1)] (3) A [köztisztviselők jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXIII. törvény (a to-
vábbiakban:] Ktv.[)] 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/1. (1798. sz. jav. - 82.§ új(1) ), 52/7. (1798. sz. jav. - 82.§ 

új(2) ), 54/1. (1798. sz. jav. - 83.§ (1) Kjt.25.§ (1) e) ), 210/17. (1798. sz. jav. - 107.§ (4) a) ), 210/25. (1798. sz. jav. - 107.§ új(6) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1798. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
52/6.  Kovács Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/119. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 51. pontja) - a törvényjavaslat 82. § kiegészítését javasolja a következő 
új (2) bekezdésben a Ktv. 11/A. §  felvételével:     
 
„(2) A Ktv. 11/A. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő 
(9)-(11) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(8) Ha a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó közszolgálati jogviszonya a Kormány, a minisz-
terelnök, a miniszter,  a polgármester, a képviselő-testület és bizottsága megbízatásának, illetve fel-
adata ellátásának megszűnése következtében szűnik meg, végkielégítés címén kéthavi illetményére 
jogosult, feltéve, hogy a politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói jogviszonya legalább két évig 
folyamatosan fennállt. 
 
(9) A végkielégítés megfizetésére a jogviszony megszűnését követő 31. napon kell intézkedni. 
 
(10) Amennyiben a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó közszolgálati jogviszonyának a (8) 
bekezdésben szabályozott módon történő megszűnését követő 30 napon belül újabb politikai főta-
nácsadói politikai tanácsadói munkakörre kap kinevezést, végkielégítésre nem jogosult, de a (8) be-
kezdés szerinti végkielégítés szempontjából jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni. 
 
(11) Amennyiben a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó közszolgálati jogviszonyának a (8) 
bekezdésben szabályozott módon történő megszűnését követő 30 napon belül újabb közszolgálati 
jogviszonyt létesít, jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50/1. (1831. sz. jav. - 82.§ új(1) ), 52/10. (1831. sz. jav. - 

82.§ új (3) ), 210/26. (1831. sz. jav. - 107.§ új (6) ), 244/5. (1831. sz. jav. - 110.§ új (6) ), 244/6. (1831. sz. jav. - 110.§ új (7) ), pont-
jaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1831. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
52/7.  Gúr Nándor, Molnár Albert és Molnár László képviselők - kapcsolódva a T/11700/121. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 54. pontja) a T/11700/122. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 52. pontja) a T/11700/119. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 51. pontja) - a törvényjavaslat 
82. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdésben a Ktv. 15. § (2) bekezdés  felvételé-
vel:     
 
„(2) A Ktv. 15. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) 
bekezdésre változik: 
 
„ (2) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított korhatár törvény eltérő rendelkezése hiányában al-
kalmazandó.”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/1. (1798. sz. jav. - 82.§ új(1) ), 52/5. (1798. sz. jav. - 82.§ 

(1) felv. ), 54/1. (1798. sz. jav. - 83.§ (1) Kjt.25.§ (1) e) ), 210/17. (1798. sz. jav. - 107.§ (4) a) ), 210/25. (1798. sz. jav. - 107.§ új(6) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1798. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
52/8.  A Számvevőszéki bizottság - a törvényjavaslat 82. § kiegészítését javasolja a következő új 
(2) bekezdésben a Ktv. 15. § (2) bekezdés  felvételével:     
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„(2) A Ktv. 15. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) 
bekezdésre változik: 
 
„(2) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított korhatár törvény eltérő rendelkezése hiányában al-
kalmazandó.”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/4. (2062. sz. jav. - 82.§ új (1) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2062. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
52/9.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 82. § (2) bekezdésben a Ktv. 26. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja:     
 
„(2) A Ktv. 26. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A köztisztviselő I. besorolási osztályba [sorolása] csak akkor [kötelező] sorolható, ha a fel-
adatkörére előírt szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget szerzett.”"    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210/16. (2139. sz. jav. - 107.§ (4) ), 234/3. (2139. sz. jav. - 

109.§ (2) ), 244/1. (2139. sz. jav. - 110.§ (2) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2139. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
52/10.  Kovács Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/119. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 51. pontja) - a törvényjavaslat 82. § kiegészítését javasolja a következő 
új (3) bekezdésben a Ktv. 19. § (5) bekezdés  felvételével:     
 
„(3) A Ktv. 19. §-ának (5) bekezdése a következő új c) ponttal egészül ki, egyben a jelenlegi c) pont 
jelölése d) pontra változik: 
 
/A (3) és (4) bekezdés alkalmazása szempontjából közszolgálati jogviszonyban töltött időnek minő-
sül... / 
 
„c) a 11/A. §  (11) bekezdése szerint folyamatosnak tekintendő közszolgálati jogviszony esetében a 
politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói jogviszonyban,” 
 
/... eltöltött idő is./” 
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Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50/1. (1831. sz. jav. - 82.§ új(1) ), 52/6. (1831. sz. jav. - 82.§ 

új (2) ), 210/26. (1831. sz. jav. - 107.§ új (6) ), 244/5. (1831. sz. jav. - 110.§ új (6) ), 244/6. (1831. sz. jav. - 110.§ új (7) ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1831. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
52/11.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 82. § (4) bekezdésben a Ktv. 43. § (4) be-
kezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) A Ktv. 43. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A hivatali szervezet vezetője – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – át nem ruházható ha-
táskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a 34. § (1) bekezdésében megha-
tározott teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tar-
tozó alapilletményét – a hivatali szervezet vezetője esetében a kinevezésre jogosult – legfeljebb [40] 
30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.”"    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/1. (2132. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/4. (2132. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/10. (2132. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/16. (2132. sz. jav. - 57.§ (1) ), 59/7. (2132. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/4. (2132. sz. 

jav. - 112.§ (4) ), 265/7. (2132. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/14. (2132. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/19. (2132. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/25. (2132. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/7. (2132. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
52/12.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 82. § (4) bekezdésben a Ktv. 43. § (4) be-
kezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) A Ktv. 43. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A hivatali szervezet vezetője – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – át nem ruházható ha-
táskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a 34. § (1) bekezdésében megha-
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tározott teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tar-
tozó alapilletményét – a hivatali szervezet vezetője esetében a kinevezésre jogosult – legfeljebb [40] 
30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.”"    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/5. (2131. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/9. (2131. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/11. (2131. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/15. (2131. sz. jav. - 57.§ (1) ), 59/8. (2131. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/1. (2131. sz. 

jav. - 112.§ (4) ), 265/8. (2131. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/11. (2131. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/16. (2131. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/21. (2131. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/6. (2131. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
52/13.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 82. § (4) bekezdésben a Ktv. 43. § (4) be-
kezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) A Ktv. 43. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A hivatali szervezet vezetője – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – át nem ruházható ha-
táskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a 34. § (1) bekezdésében megha-
tározott teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tar-
tozó alapilletményét – a hivatali szervezet vezetője esetében a kinevezésre jogosult – legfeljebb [40] 
30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.”"    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/3. (2133. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/6. (2133. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/14. (2133. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/17. (2133. sz. jav. - 57.§ (1) ), 59/11. (2133. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/3. (2133. sz. 

jav. - 112.§ (4) ), 265/6. (2133. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/12. (2133. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/17. (2133. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/24. (2133. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/8. (2133. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
52/14.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 82. § (4) bekezdésben a Ktv. 43. § (4) be-
kezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) A Ktv. 43. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A hivatali szervezet vezetője – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – át nem ruházható ha-
táskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a 34. § (1) bekezdésében megha-
tározott teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tar-
tozó alapilletményét – a hivatali szervezet vezetője esetében a kinevezésre jogosult – legfeljebb [40] 
30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.”"    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/4. (2160. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/5. (2160. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/13. (2160. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/19. (2160. sz. jav. - 57.§ (1) ), 59/10. (2160. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/2. (2160. sz. 

jav. - 112.§ (4) ), 265/9. (2160. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/15. (2160. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/20. (2160. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/22. (2160. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/5. (2160. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
52/15.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 82. § (4) bekezdésben a Ktv. 43. § (4) be-
kezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) A Ktv. 43. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A hivatali szervezet vezetője – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – át nem ruházható ha-
táskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a 34. § (1) bekezdésében megha-
tározott teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tar-
tozó alapilletményét – a hivatali szervezet vezetője esetében a kinevezésre jogosult – legfeljebb [40] 
30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.”"    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/2. (2135. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/7. (2135. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/12. (2135. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/18. (2135. sz. jav. - 57.§ (1) ), 59/9. (2135. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/5. (2135. sz. 

jav. - 112.§ (4) ), 265/10. (2135. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/13. (2135. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/18. (2135. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/23. (2135. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/4. (2135. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
53/1.  Dr. Nagy Sándor, Kovács Tibor és Balogh József képviselők, valamint Dr. Nagy Sándor, 
Kovács Tibor, Balogh József és Pál Tibor képviselők - kapcsolódva a T/11700/1446. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 93/1., 100/4., 107/2., 108/7. és 114/1. 
pontjai) - a törvényjavaslat 82. § (5) bekezdésben a Ktv. 44. § (1) bekezdés módosítását javasol-
ják:     
 
„(5) A Ktv. 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az Országos Rádió és Televízió Testület Irodájánál, a Gazdasági Versenyhivatalnál, a Magyar 
Tudományos Akadémia Titkárságánál, a Miniszterelnöki Hivatalban, a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatalnál, a Közbeszerzések Tanácsánál, a minisztériumokban, a költségvetési fejezet felügyeletét 
ellátó szervezeteknél – a Központi Statisztikai Hivatal területi szervezeti egységei kivételével – a 
Területpolitikai Kormányzati Hivatalnál, 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 



- 71 - 

Szerencsejáték Felügyeletnél, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél, a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatalnál – a területi szervezeti egységei kivételével –, az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltáránál, az Országos Rendőr-főkapitányság pénzügyi nyomozó szervénél, továbbá 
jogszabály által országos hatáskörű szervnek nyilvánított, a Kormány közvetlen felügyelete alatt ál-
ló, illetve a Kormány által irányított központi költségvetési szerveknél, valamint – a belső igazgatá-
si szervei kivételével – az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál és az Országos Egészség-
biztosítási Pénztárnál az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 
esetében az alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapil-
letményének 15%-a.”"    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1787., 1918. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
54/1.  Gúr Nándor, Molnár Albert és Molnár László képviselők - kapcsolódva a T/11700/121. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 54. pontja) a T/11700/122. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 52. pontja) a T/11700/119. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 51. pontja) - a törvényjavaslat 
83. § (1) bekezdésben a Kjt. 25. § (1) bekezdés e) pont módosítását javasolják:     
 
„(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Kjt.) 25. §-ának (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 
 
/A közalkalmazotti jogviszony megszűnik:/ 
 
„e) a [70.] 65 életév betöltésével.”"    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/1. (1798. sz. jav. - 82.§ új(1) ), 52/5. (1798. sz. jav. - 82.§ 

(1) felv. ), 52/7. (1798. sz. jav. - 82.§ új(2) ), 210/17. (1798. sz. jav. - 107.§ (4) a) ), 210/25. (1798. sz. jav. - 107.§ új(6) ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1798. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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



- 72 - 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, a Költség-
vetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, 
a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Rendészeti bizottság, a 
Számvevőszéki bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
54/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 83. § (1) bekezdésben a Kjt. 25. § (1) bekez-
dés e) pont módosítását javasolja:     
 
„(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Kjt.) 25. §-ának (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 
 
/A közalkalmazotti jogviszony megszűnik:/ 
 
„e) a [70.] 65. életév betöltésével.”"    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51/1. (2125. sz. jav. - 82.§ új (1)15.§ (1) f) ), 210/18. (2125. 

sz. jav. - 107.§ (4) a) ), 244/3. (2125. sz. jav. - 110.§ (4) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2125. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
54/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 83. § (1) bekezdésben a Kjt. 25. § (1) bekez-
dés e) pont módosítását javasolja:     
 
„(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Kjt.) 25. §-ának (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 
 
/A közalkalmazotti jogviszony megszűnik:/ 
 
„e) a [70.] 65. életév betöltésével.”"    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/2. (2153. sz. jav. - 82.§ új(1) ), 210/19. (2153. sz. jav. - 

107.§ (4) a) ), 244/2. (2153. sz. jav. - 110.§ (4) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2153. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
54/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 83. § (2) bekezdésben a Kjt. 77. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja:     
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/(2) A Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (2) bekez-
déssel egészül ki, a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:/ 
 
„(1) A közalkalmazottat a munkáltató [–] meghatározott munkateljesítmény elérésének, illetve át-
meneti [(egyszeri vagy rendszeres)] többletfeladatok [(]- ide nem értve az [helyettesítést)] átirá-
nyítást - teljesítésének ösztönzésére [–] a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül egy-
szeri, vagy meghatározott időre szóló, havi rendszeressséggel fizetett kereset-kiegészítésben része-
sítheti. [A kereset-kiegészítést egyszeri többletfeladat elvégzése esetén az annak teljesítését 
közvetlenül követő illetményfizetés napján, rendszeres többletfeladat esetén havi rendszeres-
séggel kell megfizetni.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/6. (2158. sz. jav. - 83.§ (2) Kjt.77.§ (2) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2158. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
54/6.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 83. § (2) bekezdésben a Kjt. 77. § (2) bekez-
dés módosítását javasolja:     
 
/(2) A Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (2) bekez-
déssel egészül ki, a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:/ 
 
„(2) A kereset-kiegészítés feltételeit [–] a kollektív szerződés, ennek [rendelkezése] hiányában [– a 
közalkalmazotti szabályzatban kell meghatározni] a munkáltató állapítja meg.”"    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/5. (2158. sz. jav. - 83.§ (2) Kjt.77.§ (1) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2158. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
54/7.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 83. § kiegészítését javasolja a következő új 
(4) bekezdésben a Kjt.  új 78/A. §  felvételével:     
 
„(4) A Kjt. a  következő új 78/A. §-sal egészül ki: 
 
„78/A. § (1) Ha a közalkalmazott lakás építéséhez, vásárlásához hitelintézettől igényelt - a lakáscélú 
állami támogatásokról szóló jogszabály szerint kamattámogatott - kölcsön összege meghaladja e la-
kásingatlan hitelbiztosítéki értékének a hitelintézet által meghatározott legmagasabb arányát, a kü-
lönbözetre az állam készfizető kezességet vállal. A közalkalmazott az állami kezességvállalást - az 
erre az állammal szerződésben kötelezettséget vállaló - hitelintézeten keresztül veheti igénybe.  
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(2) Az állam készfizető kezességet az (1) bekezdésben foglaltakon túl annál a közalkalmazottnál 
vállalhat, aki: 
 
a) határozatlan időre létesített közalkalmazotti jogviszonyt; 
b) legalább hároméves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik; 
c) felmentési vagy lemondási idejét nem tölti; 
d) ellen nem folyik fegyelmi eljárás, vagy 
e) nem áll büntetőeljárás alatt, és 
f) az (1) bekezdés szerinti kezességvállalással biztosított hitelrészt a hitelintézetnek kiegyenlítette, 
illetve a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettárs - az igénylés időpontjában - állami kezes-
ségvállalással biztosított lakáscélú hitel törlesztésére nem kötelezett. 
 
(3) A (2) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt feltételek teljesülését, valamint a kezességvállalás alap-
jául szolgáló közalkalmazotti jogviszony fennállását a munkáltatói jogkör gyakorlója igazolja. 
 
(4) A (2) bekezdés e)-f) pontjaiban foglalt feltételek teljesüléséről a közalkalmazott a kölcsönt nyúj-
tó hitelintézetnek nyilatkozik. 
 
(5) A közalkalmazott a munkáltatói jogkör gyakorlójának köteles bejelenteni a hitelszerződés meg-
kötését követő öt munkanapon belül 
a) a hitelszerződést kötő pénzintézet nevét, címét; 
b) az állami kezességvállalással biztosított hitel nagyságát; 
c) a hitel lejártának időpontját. 
A fenti adatokban bekövetkezett változásokról a közalkalmazott haladéktalanul köteles tájékoztatni 
a munkáltatói jogkör gyakorlóját. 
 
(6) Amennyiben a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya a 25. § (2) bekezdésének a) vagy c) 
pontjai alapján szűnik meg, a még fennálló állami kezesség után a központi költségvetés javára - a 
hitelintézet útján - egyszeri kezességvállalási díjat kell fizetnie. A kezességvállalási díj mértéke a 
kezességgel biztosított kötelezettség összegének 2%-a. 
 
(7) A munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának (6) bekezdés 
szerinti megszűnése esetén erről 8 napon belül értesíti a közalkalmazott által az (5) bekezdés alap-
ján bejelentett hitelintézetet. 
 
(8) A hitelintézet megállapítja, és 8 napon belül írásban közli a közalkalmazottal a (6) bekezdés sze-
rint megfizetendő kezességvállalási díj összegét, melyet a közalkalmazott a hitelintézeti értesítés 
kézhezvételétől számított 30 napon belül a folyósító hitelintézet részére megfizet. 
 
(9) Ha a közalkalmazott a (6) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hi-
telintézet erről, valamint a közalkalmazott adatairól 8 napon belül értesíti az Adó- és Pénzügyi El-
lenőrzési Hivatalt. 
 
(10) A hitelintézet a negyedévet követő hónap 15. napjáig tájékoztatja a Magyar Államkincstárt a 
közalkalmazottnak nyújtott kölcsönök állami kezességvállalással érintett részének negyedév végén 
fennálló állományáról, valamint e kölcsönök számáról. Az adatgyűjtés és adatszolgáltatás egyedi 
azonosításra alkalmatlan módon történhet. 
 
(11) Amennyiben az állam a készfizető kezességvállalás alapján a közalkalmazott helyett a kezes-
ségvállalással biztosított - a hitelintézetnek meg nem térülő - összeget kifizette, illetve a (6) bekez-
dés szerinti egyszeri kezességvállalási díj megfizetését a közalkalmazott elmulasztotta, akkor a köz-



- 75 - 

alkalmazott ezen tartozásai a Magyar Állammal szembeni köztartozásnak minősülnek, amelyet az 
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal adók módjára hajt be. 
 
(12) A kezességvállalásból eredő helytállási kötelezettséget a pénzügyminiszter a Magyar Állam-
kincstár útján teljesíti.”„    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2141. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
54/8.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 83. § kiegészítését javasolja a következő új 
(4) bekezdésben a Kjt.  új 78/A. §  felvételével:     
 
„(4) A Kjt. a következő új 78/A. §-sal egészül ki: 
 
„(1) Az állam készfizető kezességet vállal a közalkalmazott által a lakás építéséhez, vásárlásához 
hitelintézettől igényelt - a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály szerint kamattámogatott 
- kölcsön összegének a hitel fedezetéül szolgáló, hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki érté-
kének 60%-át meghaladó részére, legfeljebb e hitelbiztosítéki érték 100%-áig.” 
 
(2) Az állam készfizető kezességet az (1) bekezdésben foglaltakon túl annál a közalkalmazottnál 
vállalhat, aki: 
a) határozatlan időre létesített közalkalmazotti jogviszonyt; 
b) legalább hároméves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik; 
c) felmentési vagy lemondási idejét nem tölti; 
d) ellene nem folyik fegyelmi eljárás, vagy 
e) nem áll büntetőeljárás alatt, és 
f) az (1) bekezdés szerinti kezességvállalással biztosított hitelrészt a hitelintézetnek kiegyenlítette, 
illetve a vele közös háztartásban élő házas vagy élettárs - az igénylés időpontjában - állami kezes-
ségvállalással biztosított lakáscélú hitel törlesztésére nem kötelezett. 
 
g) a kölcsönt nyújtó hitelintézet belső szabályai szerint - saját illetve adóstársa jövedelmi helyzetét 
is figyelembe véve - a kölcsön teljes összegére vonatkozóan hitelképesnek bizonyul. 
 
(3) A (2) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt feltételek teljesülését, valamint a kezességvállalás alap-
jául szolgáló közalkalmazotti jogviszony fennállását a munkáltatói jogkör gyakorlója igazolja. 
 
(4) A (2) bekezdés e)-f) pontjaiban foglalt feltételek teljesüléséről a közalkalmazott a kölcsönt nyúj-
tó hitelintézetnek nyilatkozik. 
 
(5) A közalkalmazott a munkáltatói jogkör gyakorlójának köteles bejelenteni a hitelszerződés meg-
kötését követő öt munkanapon belül 
a) a hitelszerződést kötő pénzintézet nevét, címét; 
b) az állami kezességvállalással biztosított hitel nagyságát; 
c) a hitel lejártának időpontját. 
A fenti adatokban bekövetkezett változásokról a közalkalmazott haladéktalanul köteles tájékoztatni 
a munkáltatói jogkör gyakorlóját. 
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(6) Amennyiben a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya a 25. § (2) bekezdésének a) vagy c) 
pontjai alapján szűnik meg, a még fennálló állami kezesség után a központi költségvetés javára - a 
hitelintézet útján - egyszeri kezességvállalási díjat kell fizetnie. A kezességvállalási díj mértéke a 
kezességgel biztosított kötelezettség összegének 2%-a. 
 
(7) A munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának (6) bekezdés 
szerinti megszűnése esetén erről 8 napon belül értesíti a közalkalmazott által az (5) bekezdés alap-
ján bejelentett hitelintézetet. 
  
(8) A hitelintézet megállapítja, és 8 napon belül írásban közli a közalkalmazottal a (6) bekezdés sze-
rint megfizetendő kezességvállalási díj összegét, melyet a közalkalmazott a hitelintézeti értesítés 
kézhezvételétől számított 30 napon belül a folyósító hitelintézet részére megfizet. 
 
(9) Ha a közalkalmazott a (6) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hi-
telintézet erről, valamint a közalkalmazott adatairól 8 napon belül értesíti az Adó- és Pénzügyi El-
lenőrzési Hivatalt. 
 
(10) A hitelintézet a negyedévet követő hónap 15. napjáig tájékoztatja a Magyar Államkincstárt a 
közalkalmazottnak nyújtott kölcsönök állami kezességvállalással érintett részének negyedév végén 
fennálló állományáról, valamint e kölcsönök számáról. Az adatgyűjtés és adatszolgáltatás egyedi 
azonosításra alkalmatlan módon történhet. 
 
(11) Amennyiben az állam a készfizető kezességvállalás alapján a közalkalmazott helyett a kezes-
ségvállalással biztosított - a hitelintézetnek meg nem térülő - összeget kifizette, illetve a (6) bekez-
dés szerinti egyszeri kezességvállalási díj megfizetését a közalkalmazott elmulasztotta, akkor a köz-
alkalmazott ezen tartozásai a Magyar Állammal szembeni köztartozásnak minősülnek, amelyet az 
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal adók módjára hajt be.  
 
(12) A kezességvállalásból eredő helytállási kötelezettség teljesítésének módját a Kormány rende-
letben állapítja meg.”„    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2142. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
55/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1056. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 332. és 891. pontjai) - a törvényjavaslat 84. § kiegészítését javasolja a 
következő új (4) bekezdésben az Áht. 18/B. § (1) bekezdés d) pont  felvételével:     
 
„(4) Az Áht. 18/B. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/A Kincstár feladatai különösen:/ 
 
„d) a központi költségvetés terhére, annak forrásaiból - jogszabályban meghatározott feltételekkel - 
megelőlegezési, likviditási hitelt nyújthat az Egészségbiztosítási Alapnak, a Nyugdíjbiztosítási 
Alapnak, az elkülönített állami pénzalapoknak, a helyi önkormányzatoknak, a területfejlesztésről és 
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a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény hatálya alá tartozó jogi személyiségű területfej-
lesztési tanácsoknak és munkaszervezeteiknek, a Fővárosi Önkormányzatnak a budapesti 4-es met-
róvonal első szakaszának megépítésével kapcsolatos általános forgalmi adó megfizetésének szükség 
szerinti áthidalására, a központi költségvetési szerveknek a nemzetközi pénzügyi intézmények, va-
lamint az európai unió alapjai és támogatási programjai által finanszírozott fejlesztésekkel kapcsola-
tos támogatásra jogosult számlának a támogatási aránnyal azonos kifizetésére, valamint az évzárás 
keretében, a következő év január 5-éig esedékes járandóságok fedezetére ;” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1966. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
55/2.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/654. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 201. pontja) - a törvényjavaslat 84. § (5) bekezdésben az Áht. 18/B. § 
(1) bekezdés x) pont módosítását javasolja:     
 
/Az Áht. 18/B. §-ának (1) bekezdése a következő x) ponttal egészül ki:/ 
 
/A Kincstár feladatai különösen:/ 
„(x) a központi költségvetés terhére, annak forrásaiból kamatmentesen megelőlegezési, likviditási 
hitelt nyújthat a[z MVH-nak] Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak az Európai Unió ré-
szére történő cukorilleték-fizetési kötelezettség teljesítésére.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1760-5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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55/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 84. § kiegészítését javasolja a következő új 
(9) bekezdésben az Áht. 22. §  felvételével:     
 
„(9) Az Áht. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„22. § (1) A központi költségvetésben kiadás irányozható elő a központi költségvetési szervek fel-
adatai, az állam európai uniós tagságból származó és más nemzetközi, jogszabályi és szerződéses 
kötelezettségei ellátására, az államháztartás más alrendszerei, továbbá jogi személy, jogi személyi-
séggel nem rendelkező szervezet, természetes személy részére. Az 50 milliárd forint nettó jelenérté-
ket elérő vagy azt meghaladó értékű, több éves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötése 
előtt - ha törvény másként nem rendelkezik - a Kormánynak az Országgyűlés felhatalmazását kell 
kérnie. 
Az Országgyűlésnek be kell mutatni a szerződés főbb tartalmi elemeit, az állami finanszírozási 
szükségletet, ennek kereteit, illetve ütemezését. 
 
(2) Ha a nettó jelenértéken 50 milliárd forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, több éves fizetési 
kötelezettséggel járó szerződések megkötéséhez közbeszerzési eljárást, koncessziós pályázati eljá-
rást vagy más versenyeztetési eljárást kell lefolytatni, a Kormánynak - az (1) bekezdésben foglaltak-
tól eltérően - az Országgyűlés előzetes felhatalmazását az eljárás megkezdéséhez (a pályázat kiírá-
sához) kell kérnie. 
 
(3) A nettó jelenérték megállapításánál szükséges diszkontálásra vonatkozó számítások módszerta-
nát, valamint az alkalmazandó diszkont tényező mértékét a Kormány állapítja meg.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2128. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
55/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 84. § kiegészítését javasolja a következő új 
(9) bekezdésben az Áht. 24. § (3) bekezdés  felvételével:     
 
„(9) Az Áht. 24 §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A költségvetési szerv vezetője a (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok között 
saját hatáskörben - a felügyeletét ellátó szerv és a Kincstár egyidejű tájékoztatása mellett - az elemi 
költségvetésében jóváhagyott összeghez képest átcsoportosítást hajthat végre 
 
a) a működési költségvetés kiemelt előirányzatai között, 
b) a felhalmozási költségvetés kiemelt előirányzatai között, 
c) a működési és felhalmozási költségvetés kiemelt előirányzatai között, 
d) a kölcsönök előirányzat-csoport terhére, illetve javára, 
 



- 79 - 

mely átcsoportosítás - a felsőoktatási intézmények kivételével - nem irányulhat a személyi juttatá-
sok előirányzatának növelésére és a felújítás előirányzatának csökkentésére.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2130. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
56/1.  Dr. Tompa Sándor és Csige Tamás képviselők - kapcsolódva a T/11700/68. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2091. pontja) - a törvényjavaslat 84. § 
kiegészítését javasolják a következő új (9) bekezdésben az Áht. 24. § (8) bekezdés  felvételével:     
 
„(9) Az Áht. 24. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (8)-(12) bekezdések szá-
mozása (9)-(13) bekezdésre változik: 
 
„(8) Az állami költségvetés terhére fizetendő üdülési, rekreációs, táboroztatási, tanulmányi kirándu-
lási célú támogatás, vagy üdülési célú, a költségvetési szerv mint munkáltató által teljesítendő sze-
mélyi juttatás, csak a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott üdülési csekk igénybe-
vételével nyújtható.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikai szempontra figyelemmel pontosítottuk. A mód. ja-
vaslat azonos tartalmú a T/11700/1759. ajánlás 56. és az azzal összefüggő pontokkal.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 235/1. (1827. sz. jav. - új110.§ a) ), 236/1. (1827. sz. jav. - 

új110.§ b) ), 237/1. (1827. sz. jav. - új110.§ c) ), 238/1. (1827. sz. jav. - új110.§ f) ), 239/1. (1827. sz. jav. - új110.§ g) ), 240/1. (1827. 

sz. jav. - új110.§ h) ), 241/1. (1827. sz. jav. - új110.§ i) ), 242/1. (1827. sz. jav. - új110.§ j) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1828. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
56/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 84. § kiegészítését javasolja a következő új 
(9) bekezdésben az Áht. 24. § (8) bekezdés  felvételével:     
 
„(9) Az Áht. 24. §-a új (8) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (8) bekezdés számozása 
(9) bekezdésre módosul és a következő minden további bekezdés számozása értelemszerűen válto-
zik: 
 
„(8)Az állami költségvetés terhére fizetendő üdülési, rekreációs, táboroztatási, tanulmányi kirándu-
lási célú támogatás, vagy üdülési célú, a költségvetési szerv, mint munkáltató által teljesítendő sze-
mélyi juttatás a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott üdülési csekk vagy hazai üdü-
lési számla útján nyújtható.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
 
Megjegyzés: A felvezető szöveg jogtechnikai pontosítást igényel.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
56/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 84. § kiegészítését javasolja a következő új 
(9) bekezdésben az Áht. 24. § (13) bekezdés  felvételével:     
 
„(9) Az Áht. 24. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(13) A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője a felügyelete alá tartozó költségvetési szervei költ-
ségvetési előirányzatai terhére év közben átcsoportosítást hajthat végre a fejezeti kezelésű előirány-
zatok javára, ha a működési költségvetés előirányzatain megtakarítás keletkezik.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2148. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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57/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 84. § (10) bekezdésben az Áht. 33/B. § (4) 
bekezdés módosítását javasolja:     
 
/(10) Az Áht. a következő 33/B. §-sal egészül ki:/ 
 
„(4) A kiállítási garancia az állam nevében, a kiállítási tárggyal rendelkezni jogosult irányában köz-
vetlen és önálló kötelezettségvállalás, a kölcsönszerződésben - a (6) bekezdés figyelembe vételével 
- meghatározott káreseményekből eredő, a kiállítási tárgyban/tárgyakban bekövetkezett károk meg-
térítéséért. A pénzügyminiszter e felelősségvállalásról kötelezvényt bocsát ki, mely tartalmazza a 
garanciavállalás mértékét vagy összegét, feltételeit, a kiállítót, a kötelezettségvállalás időtartamát és 
a garancia jogosultját. A pénzügyminiszter az állam nevében – kivételesen – hozzájárulhat az e §-
ban nem említett kérdésekben a külföldi jog alkalmazásához, továbbá a külföldi joghatóság kiköté-
séhez is.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/1. (2138. sz. jav. - 84.§ (10) Áht.33/B.§ (6) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2138. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
58/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 84. § (10) bekezdésben az Áht. 33/B. § (6) 
bekezdés módosítását javasolja:     
 
/(10) Az Áht. a következő 33/B. §-sal egészül ki:/ 
 
„(6) Nem terjed ki a kiállítási garancia arra az [tárgyra,] időszakra [vagy] és összegre, amelyre vo-
natkozóan a kiállító vagy a kiállítási tárggyal rendelkezni jogosult biztosítással vagy érvényes ga-
ranciával rendelkezik, kiterjed viszont valamennyi káreseményre, kivéve azokat a károkat, amelyek 
 
a) a jogosult vagy annak alkalmazottai, illetve megbízottai szándékos vagy gondatlan magatartása, 
b) a kiállítási tárgy tulajdonságaiból fakadó természetes amortizáció, 
c) a jogosult jóváhagyásával történő restaurálás 
 
eredményeképpen keletkeztek.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57/1. (2138. sz. jav. - 84.§ (10) Áht.33/B.§ (4) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2138. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
59/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 84. § (13) bekezdésben az Áht. 48. § b) pont 
módosítását javasolja:     
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„(13) Az Áht. 48. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/A pénzügyminiszter/ 
 
„b) gondoskodik a költségvetés végrehajtásáról, a Kormánynál az előirányzatoknak a tervezettől je-
lentősen eltérő teljesülése esetén intézkedést, illetve annak megelőzésére[,] a kötelezettségvállalá-
sok, a kifizetések mértékének és ütemének meghatározását kezdeményezi;”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2134. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
59/2.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 84. § kiegészítését javasolja a következő 
új (15) bekezdésben az Áht. 63. § (3) bekezdés  felvételével:     
 
„(15) Az Áht. 63. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ (3) A központi költségvetésből a helyi önkormányzatokat megillető normatív állami hozzájárulás, 
átengedett személyi jövedelemadó, a helyi önkormányzatok működésével kapcsolatos egyéb köz-
ponti költségvetési kapcsolatból származó, a költségvetési törvényben meghatározott támogatás, il-
letve előirányzat összegét a 101. § (6)-(7) bekezdésében meghatározott tartozásokkal csökkentett 
összegben (nettó módon), kormányrendeletben meghatározott ütemezés szerint az adott hónapban 
esedékes jogcímek figyelembevételével a Kincstár folyósítja.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 
303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 
310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 

4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 
523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) 

ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 
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3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. 

sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 
542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. 
(2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 
549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 
551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 
551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. 
(2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
59/3.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 84. § kiegészítését javasolja a következő 
új (18) bekezdésben az Áht. 65. § (5) bekezdés  felvételével:     
 
„(18) Az Áht. 65. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) A többcélú kistérségi társulás költségvetését a társulási tanács önállóan, költségvetési határo-
zatban állapítja meg. A költségvetés végrehajtásáról a társulási tanács munkaszervezete útján gon-
doskodik. A többcélú kistérségi társulás költségvetése magába foglalja a társulás által létrehozott és 
fenntartott költségvetési szerv költségvetését is.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 
303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 
310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 

4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 
523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) 

ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. 

sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 
542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. 
(2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 
549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 
551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 
551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. 
(2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
59/4.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 84. § kiegészítését javasolja a következő 
új (19) bekezdésben az Áht. 74/B. §  felvételével:     
 
„(19) Az Áht. 74/B. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A többcélú kistérségi társulás nevében kötelezettséget a társulás elnöke vagy az általa felhatal-
mazott személy vállalhat, illetve jogosult az utalványozásra. 
  
(2)  A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére a munkaszervezet vezetője 
vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Ha a kötelezettségvállalást és utalványozást a mun-
kaszervezet vezetőse gyakorolja, ellenjegyzésre az általa meghatározott személy jogosult.''„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 
303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 
310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 

4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 
523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) 

ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. 

sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 
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kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 
542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. 
(2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 
549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 
551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 
551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. 
(2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
59/5.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Török Zsolt, Kárpáti Zsuzsa, dr. Garai István, Kapás 
Zsolt, dr. Nyul István, dr. Schvarcz Tibor, Szabados Ákos, Szűcs Erika, Vargáné Kerékgyártó 
Ildikó, dr. Karsai József és Béki Gabriella képviselők - kapcsolódva a T/11700/1126. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 214. pontja) - a törvényjavaslat 84. § ki-
egészítését javasolják a következő új (19) bekezdésben az Áht. 86/H. § (3) bekezdés  felvételével:     
 
„(19) Az Áht. 86/H. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A működési vagyon értékesítéséből származó bevételt a társadalombiztosítási költségvetési 
szervek beruházási, fejlesztési célra a felügyeletet ellátó miniszter jóváhagyása és a pénzügyminisz-
ter egyetértése alapján jogosultak felhasználni.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 214/1. (1812. sz. jav. - 109.§ (1) a) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1812. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
59/6.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 84. § kiegészítését javasolja a következő új 
(19) bekezdésben az Áht. 86/H. § (3) bekezdés  felvételével:     
 
„(19) Az Áht. 86/H. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A működési vagyon értékesítéséből származó bevételt - amennyiben törvény másként nem ren-
delkezik - a társadalombiztosítási költségvetési szervek beruházási, fejlesztési célra a felügyeletet 
ellátó miniszter jóváhagyása és a pénzügyminiszter egyetértése alapján jogosultak felhasználni.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 214/3. (2127. sz. jav. - 109.§ (1) a) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2127. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
59/7.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 84. § (22) bekezdésben az Áht. 93/A. § mó-
dosítását javasolja:     
 
„(22) Az Áht. a következő 93/A. §-sal egészül ki: 
 
„93/A. § [(1) A költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzaton belül teljesítmény-
ösztönzési keretet köteles kialakítani a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény 31/C. §-ának (4) bekezdése, 43. §-ának (4)-(5) bekezdése és 78. §-a, valamint a fegyveres 
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 
101. §-ának (4) és 245/L. §-ának (4) bekezdése, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szer-
ződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 108. §-ának (3) be-
kezdése szerinti differenciált díjazásra. A mértéket a mindenkori éves költségvetési törvény 
állapítja meg. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésé-
re fordítható. 
 
(2)] A költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzaton belül köteles megtervezni a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. §-ának (1) bekezdése szerinti kereset-
kiegészítés fedezetét. A mértéket a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg azzal, hogy 
fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a 
rendelkezés nem vonatkozik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10)-(12) 
bekezdésében szabályozott esetekre, továbbá az állami felsőoktatási intézményekre, valamint a 
központi költségvetési szervként működő kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiához tartozó kutatást kiegészítő akadémiai központi költségvetési szervekre.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/1. (2132. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/4. (2132. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/10. (2132. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/16. (2132. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/11. (2132. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 265/4. (2132. sz. 

jav. - 112.§ (4) ), 265/7. (2132. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/14. (2132. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/19. (2132. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/25. (2132. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/7. (2132. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
59/8.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 84. § (22) bekezdésben az Áht. 93/A. § mó-
dosítását javasolja:     
 
„(22) Az Áht. a következő 93/A. §-sal egészül ki: 
 
„93/A. § [(1) A költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzaton belül teljesítmény-
ösztönzési keretet köteles kialakítani a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény 31/C. §-ának (4) bekezdése, 43. §-ának (4)-(5) bekezdése és 78. §-a, valamint a fegyveres 
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 
101. §-ának (4) és 245/L. §-ának (4) bekezdése, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szer-
ződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 108. §-ának (3) be-
kezdése szerinti differenciált díjazásra. A mértéket a mindenkori éves költségvetési törvény 
állapítja meg. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésé-
re fordítható. 
 
(2)] A költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzaton belül köteles megtervezni a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. §-ának (1) bekezdése szerinti kereset-
kiegészítés fedezetét. A mértéket a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg azzal, hogy 
fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a 
rendelkezés nem vonatkozik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10)-(12) 
bekezdésében szabályozott esetekre, továbbá az állami felsőoktatási intézményekre, valamint a 
központi költségvetési szervként működő kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiához tartozó kutatást kiegészítő akadémiai központi költségvetési szervekre.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/5. (2131. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/9. (2131. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/11. (2131. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/15. (2131. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/12. (2131. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 265/1. (2131. sz. 

jav. - 112.§ (4) ), 265/8. (2131. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/11. (2131. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/16. (2131. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/21. (2131. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/6. (2131. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
59/9.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 84. § (22) bekezdésben az Áht. 93/A. § mó-
dosítását javasolja:     
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„(22) Az Áht. a következő 93/A. §-sal egészül ki: 
 
„93/A. § [(1) A költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzaton belül teljesítmény-
ösztönzési keretet köteles kialakítani a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény 31/C. §-ának (4) bekezdése, 43. §-ának (4)-(5) bekezdése és 78. §-a, valamint a fegyveres 
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 
101. §-ának (4) és 245/L. §-ának (4) bekezdése, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szer-
ződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 108. §-ának (3) be-
kezdése szerinti differenciált díjazásra. A mértéket a mindenkori éves költségvetési törvény 
állapítja meg. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésé-
re fordítható. 
 
(2)] A költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzaton belül köteles megtervezni a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. §-ának (1) bekezdése szerinti kereset-
kiegészítés fedezetét. A mértéket a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg azzal, hogy 
fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a 
rendelkezés nem vonatkozik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10)-(12) 
bekezdésében szabályozott esetekre, továbbá az állami felsőoktatási intézményekre, valamint a 
központi költségvetési szervként működő kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiához tartozó kutatást kiegészítő akadémiai központi költségvetési szervekre.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/2. (2135. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/7. (2135. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/12. (2135. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/18. (2135. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/15. (2135. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 265/5. (2135. sz. 

jav. - 112.§ (4) ), 265/10. (2135. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/13. (2135. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/18. (2135. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/23. (2135. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/4. (2135. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
59/10.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 84. § (22) bekezdésben az Áht. 93/A. § mó-
dosítását javasolja:     
 
„(22) Az Áht. a következő 93/A. §-sal egészül ki: 
 
„93/A. § [(1) A költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzaton belül teljesítmény-
ösztönzési keretet köteles kialakítani a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény 31/C. §-ának (4) bekezdése, 43. §-ának (4)-(5) bekezdése és 78. §-a, valamint a fegyveres 
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 
101. §-ának (4) és 245/L. §-ának (4) bekezdése, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szer-
ződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 108. §-ának (3) be-
kezdése szerinti differenciált díjazásra. A mértéket a mindenkori éves költségvetési törvény 
állapítja meg. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésé-
re fordítható. 
 
(2)] A költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzaton belül köteles megtervezni a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. §-ának (1) bekezdése szerinti kereset-
kiegészítés fedezetét. A mértéket a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg azzal, hogy 



- 90 - 

fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a 
rendelkezés nem vonatkozik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10)-(12) 
bekezdésében szabályozott esetekre, továbbá az állami felsőoktatási intézményekre, valamint a 
központi költségvetési szervként működő kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiához tartozó kutatást kiegészítő akadémiai központi költségvetési szervekre.”"    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/4. (2160. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/5. (2160. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/13. (2160. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/19. (2160. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/14. (2160. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 265/2. (2160. sz. 

jav. - 112.§ (4) ), 265/9. (2160. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/15. (2160. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/20. (2160. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/22. (2160. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/5. (2160. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
59/11.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 84. § (22) bekezdésben az Áht. 93/A. § mó-
dosítását javasolja:     
 
„(22) Az Áht. a következő 93/A. §-sal egészül ki: 
 
„93/A. § [(1) A költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzaton belül teljesítmény-
ösztönzési keretet köteles kialakítani a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény 31/C. §-ának (4) bekezdése, 43. §-ának (4)-(5) bekezdése és 78. §-a, valamint a fegyveres 
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 
101. §-ának (4) és 245/L. §-ának (4) bekezdése, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szer-
ződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 108. §-ának (3) be-
kezdése szerinti differenciált díjazásra. A mértéket a mindenkori éves költségvetési törvény 
állapítja meg. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésé-
re fordítható. 
 
(2)] A költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzaton belül köteles megtervezni a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. §-ának (1) bekezdése szerinti kereset-
kiegészítés fedezetét. A mértéket a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg azzal, hogy 
fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a 
rendelkezés nem vonatkozik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10)-(12) 
bekezdésében szabályozott esetekre, továbbá az állami felsőoktatási intézményekre, valamint a 
központi költségvetési szervként működő kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiához tartozó kutatást kiegészítő akadémiai központi költségvetési szervekre.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/3. (2133. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/6. (2133. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/14. (2133. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/17. (2133. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/13. (2133. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 265/3. (2133. sz. 

jav. - 112.§ (4) ), 265/6. (2133. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/12. (2133. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/17. (2133. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/24. (2133. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/8. (2133. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
59/12.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/654. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 201. pontja) - a törvényjavaslat 84. § (22) bekezdésben az Áht. 93/A. § 
(1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
/Az Áht. a következő 93/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„93/A. § (1) A költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzaton belül teljesítmény-ösztönzési 
keretet köteles kialakítani a [köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény] Ktv. 
31/C. §-ának (4) bekezdése, 43. §-ának (4)-(5) bekezdése és 78. §-a, valamint a [fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény] Hszt. 101. 
§-ának (4) és 245/L. §-ának (4) bekezdése, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses ál-
lományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 108. §-ának (3) bekezdése szerinti 
differenciált díjazásra. A mértéket a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg. Fel nem 
használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/13. (1760-6. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ (2) ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1760-6. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
59/13.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/654. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 201. pontja) - a törvényjavaslat 84. § (22) bekezdésben az Áht. 93/A. § 
(2) bekezdés módosítását javasolja:     
 
/Az Áht. a következő 93/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„(2) A költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzaton belül köteles megtervezni a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 77. §-ának (1) bekez-
dése szerinti kereset-kiegészítés fedezetét. A mértéket a mindenkori éves költségvetési törvény álla-
pítja meg azzal, hogy fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésé-
re fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
118. §-ának (10)-(12) bekezdésében szabályozott esetekre.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/12. (1760-6. sz. jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ (1) ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1760-6. 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, 
- a Számvevőszéki bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
59/14.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 84. § kiegészítését javasolja a következő 
új (24) bekezdésben az Áht. 101. § (4) bekezdés  felvételével:     
 
„(24) Az Áht. 101. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ (4) A központi költségvetésből a helyi önkormányzatok és helyi kisebbségi önkormányzatok ré-
szére a költségvetési törvényben megállapított egyes támogatásokat - a 64. § (3) bekezdésben fog-
laltak kivételével -, továbbá a címzett és céltámogatásokat teljesítményarányosan kell folyósítani.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 
303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 
310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 

4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 
523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) 

ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. 
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sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 
542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. 
(2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 
549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 
551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 
551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. 
(2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
60/1.  A Költségvetési 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 d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/Nem vonatkozik ez a rendelkezés:/ 
 
„d) kincstári vagyon cseréjére,”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61/1. (2116. sz. jav. - 84.§ (25) Áht.109/A.§ (7) ), 68/5. 
(2116. sz. jav. - 84.§ (30) Áht.109/K.§ (10) ), 277/6. (2116. sz. jav. - 113.§ új (4) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2116. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
60/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 84. § kiegészítését javasolja a következő új 
(24) bekezdésben az Áht. 108. § (1) bekezdés d) pont  felvételével:     
 
„(24) Az Áht. 108. § (1) bekezdés d) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(Nem vonatkozik ez a rendelkezés:) 
 
„d) kincstári vagyon cseréjére,”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek pontjainak számozása értelem-
szerűen változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61/2. (2159. sz. jav. - 84.§ (25) Áht.109/A.§ (7) ), 68/3. 
(2159. sz. jav. - 84.§ (30) Áht.109/K.§ ), 277/5. (2159. sz. jav. - 113.§ új (4) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2159. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
61/1.  A Költségvetési bizottság - 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, valamint 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 ingatlanokat – beleértve a tartósan bérbe 
adott helyiségeket is – kötelesek felajánlani a KVI-nek más állami feladat ellátása vagy az ahhoz 
szükséges források biztosítása, illetve a helyi önkormányzatok részére történő tulajdonba adás elő-
készítése  érdekében. Az ingatlan értékesítésének kezdeményezése, illetve a tartós bérbe adás fel-
ajánlásnak minősül, amely nem vonható vissza.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60/1. (2116. sz. jav. - 84.§ új(24) ), 68/5. (2116. sz. jav. - 

84.§ (30) Áht.109/K.§ (10) ), 277/6. (2116. sz. jav. - 113.§ új (4) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2116. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
61/2.  A Költségvetési bizottság - 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, valamint 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 ingatlanokat – beleértve a tartósan bérbe 
adott helyiségeket is – kötelesek felajánlani a KVI-nek más állami feladat ellátása vagy az ahhoz 
szükséges források biztosítása, illetve a helyi önkormányzatok részére történő tulajdonba adás elő-
készítése érdekében. Az ingatlan értékesítésének kezdeményezése, illetve a tartós bérbe adás fel-
ajánlásnak minősül, amely nem vonható vissza.”"    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60/2. (2159. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 68/3. (2159. sz. jav. - 

84.§ (30) Áht.109/K.§ ), 277/5. (2159. sz. jav. - 113.§ új (4) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2159. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
63/1.  Dr. Nagy Sándor, Kovács Tibor és Balogh József képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1338. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 60., 65., 66. 
és 67. pontjai) - a törvényjavaslat 84. § (25) bekezdésben az Áht. 109/A. § (7) bekezdés módosítá-
sát javasolják:     
 
„(25) Az Áht. 109/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(7) Más állami feladat ellátása, illetve ahhoz szükséges források biztosítása, valamint a helyi ön-
kormányzatok részére történő tulajdonba adás előkészítése érdekében a KVI-nek köteles felajánlani 
 
a) [A] a központi költségvetési szervek – a társadalombiztosítási költségvetési szerv[ek], valamint a 
Honvédelmi Minisztérium és a felügyelete alá tartozó szervek kivételével – a vagyonkeze-
lés[ük]ében l[é]evő és központi költségvetési szerv elhelyezését közvetlenül nem szolgáló vagy 
jogszabályban meghatározott állami feladat ellátásához nem használt ingatlanokat – beleértve a tar-
tósan bérbe adott vagy használatra átengedett helyiségeket is –; 
 
b) a központi költségvetési szerv birtokában levő, azonban az állam kizárólagos tulajdonából az 
ágazati jogszabályok alapján kikerült, illetve egyéb módon forgalomképessé vált, vagy az állam ré-
szére kisajátított, de a kisajátítási cél szerint nem hasznosult kincstári vagyonba tartozó ingatlant; 
 
c) az ingatlant birtokában tartó szervezet, az állam tulajdonában és a pártok használatában álló in-
gatlanok használatáról szóló 2000. évi XCV. törvény 2. § (1) bekezdése alapján fennálló többletin-
gatlanát, illetve ingatlanrészét; 
 
d) az ingatlant birtokában tartó szervezet, a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú 
ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény alapján állami tulajdonba 
visszakerült ingatlant, vagy pedig azt az ingatlant, amelyre a bérleti jog vagy használati jog meg-
szűnt vagy megszüntették, továbbá azt az ingatlant, amelyet nem a pályázat és a szerződés szerinti 
célra, vagy azt nem, illetve nem rendszeresen vagy nem rendeltetés szerint (a továbbiakban együtt: 
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szerződés ellenes használat) használja.  [kötelesek felajánlani a KVI-nek más állami feladat ellá-
tása vagy az ahhoz szükséges források biztosítása érdekében. Az ingatlan]  
Ezen ingatlanok értékesítésének kezdeményezése, illetve a tartós bérbe adás, valamint szerződés el-
lenes használat felajánlásnak minősül, amely nem vonható vissza. Ezen ingatlanoknak a helyi ön-
kormányzatok tulajdonába adására vonatkozóan a 109/K. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak irány-
adók.”" 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány azonos tartalmú az ajánlás 63/2. (T/11700/1919. sz. mód.) pontjában 
foglaltakkal.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/1. (1789. sz. jav. - 84.§ új(30)Áht.109/K.§(9) ), 68/4. 
(1789. sz. jav. - 84.§ (30) Áht.109/K.§ (10) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1788. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
63/2.  Dr. Nagy Sándor, Kovács Tibor, Gulyás József, Balogh József és Pál Tibor képviselők - 
kapcsolódva a T/11700/1338. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 
60., 65., 66. és 67. pontjai) - a törvényjavaslat 84. § (25) bekezdésben az Áht. 109/A. § (7) bekez-
dés módosítását javasolják:     
 
„(25) Az Áht. 109/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(7) Más állami feladat ellátása, illetve ahhoz szükséges források biztosítása, valamint a helyi ön-
kormányzatok részére történő tulajdonba adás előkészítése érdekében a KVI-nek köteles felajánlani 
 
a) [A] a központi költségvetési szerv[ek] – a társadalombiztosítási költségvetési szerv[ek], valamint 
a Honvédelmi Minisztérium és a felügyelete alá tartozó szervek kivételével – a vagyonkeze-
lés[ük]ében l[é]evő és központi költségvetési szerv elhelyezését közvetlenül nem szolgáló vagy 
jogszabályban meghatározott állami feladat ellátásához nem használt ingatlanokat – beleértve a tar-
tósan bérbe adott vagy használatra átengedett helyiségeket is –; 
 
b) a központi költségvetési szerv birtokában levő, azonban az állam kizárólagos tulajdonából az 
ágazati jogszabályok alapján kikerült, illetve egyéb módon forgalomképessé vált, vagy az állam ré-
szére kisajátított, de a kisajátítási cél szerint nem hasznosult kincstári vagyonba tartozó ingatlant; 
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c) az ingatlant birtokában tartó szervezet, az állam tulajdonában és a pártok használatában álló in-
gatlanok használatáról szóló 2000. évi XCV. törvény 2. § (1) bekezdése alapján fennálló többletin-
gatlanát, illetve ingatlanrészét; 
 
d) az ingatlant birtokában tartó szervezet, a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú 
ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény alapján állami tulajdonba 
visszakerült ingatlant, vagy pedig azt az ingatlant, amelyre a bérleti jog vagy használati jog meg-
szűnt vagy megszüntették, továbbá azt az ingatlant, amelyet nem a pályázat és a szerződés szerinti 
célra, vagy azt nem, illetve nem rendszeresen vagy nem rendeltetés szerint (a továbbiakban együtt: 
szerződés ellenes használat) használja.  [kötelesek felajánlani a KVI-nek más állami feladat ellá-
tása vagy az ahhoz szükséges források biztosítása érdekében. Az ingatlan]  
 
Ezen ingatlanok értékesítésének kezdeményezése, illetve a tartós bérbe adás, valamint szerződés el-
lenes használat felajánlásnak minősül, amely nem vonható vissza. Ezen ingatlanoknak a helyi ön-
kormányzatok tulajdonába adására vonatkozóan a 109/K. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak irány-
adók.”"    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 68/2. (1917. sz. jav. - 84.§ (30) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1919. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
65/1.  A Költségvetési 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 ellenőr-
zött szervezet vagy személy a tulajdonosi ellenőrzést tűrni, és annak lefolytatásában - a külön jog-
szabályban meghatározott módon - együttműködni köteles.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2/2. (2117. sz. jav. - 8.§ (1) ), 3/2. (2117. sz. jav. - 9.§ (1) ), 
3/3. (2117. sz. jav. - 9.§ (2) c) ), 3/6. (2117. sz. jav. - 9.§ (3) ), 67/1. (2117. sz. jav. - 84.§ új(29) ), 67/2. (2117. sz. jav. - 84.§ új(30) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
66/1.  A Mezőgazdasági bizottság - a törvényjavaslat 84. § kiegészítését javasolja a következő új 
(28) bekezdésben az Áht. 109/F. § (2) bekezdés f) pontja  felvételével:     
 
„(28) Az Áht. 109/F. §-ának (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(A kincstári vagyon tárgyai felett vagyonkezelői jogot gyakorolhat) 
 
„d) az, akire a vagyonkezelői jogot e törvény rendelkezéseinek megfelelően átruházták, illetőleg a 
mezőgazdasági célokat szolgáló vízilétesítmények medrei és az azzal szerves egységet képező mű-
tárgyak, szivattyútelepek, földterületek esetében a vízitársulat, amellyel a KVI vagyonkezelési szer-
ződést köt,”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2073. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
67/1.  A Költségvetési 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 törté-
nő bejegyzés is szükséges. A 109/F. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó szervek bejegyzett keze-
lői jogát az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés módosítása nélkül bejegyzett vagyonkezelői jognak 
kell tekinteni. A vagyonkezelő a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével köteles gondoskodni 
a kincstári vagyonba tartozó ingatlanok tekintetében a Magyar Államot és a vagyonkezelőt megille-
tő jogok ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről. A vagyonkezelő a jogerős földhivatali 
bejegyző határozat másolatát köteles annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a KVI számára 
megküldeni.”„ 
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Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2/2. (2117. sz. jav. - 8.§ (1) ), 3/2. (2117. sz. jav. - 9.§ (1) ), 
3/3. (2117. sz. jav. - 9.§ (2) c) ), 3/6. (2117. sz. jav. - 9.§ (3) ), 65/1. (2117. sz. jav. - 84.§ új(26) ), 67/2. (2117. sz. jav. - 84.§ új(30) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
67/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 84. § kiegészítését javasolja a következő új 
(30) bekezdésben az Áht. 109/K. § (2) bekezdés  felvételével:     
 
„(30) Az Áht. 109/K. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A KVI vezérigazgatója a kincstári vagyon értékesítéséről - a 109/I. § (1) bekezdésében megha-
tározott vagyontárgyak elidegenítése és a (4) bekezdésben említett társasági tulajdonba adás kivéte-
lével - 250 millió forint egyedi bruttó forgalmiérték-határig a kincstári vagyonért felelős miniszter 
(1) bekezdés szerinti jóváhagyása nélkül dönthet. Az ily módon történt értékesítésekről - az ügyek 
tételes bemutatásával - a KVI vezérigazgatója félévenként tájékoztatja a kincstári vagyonért felelős 
minisztert.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2/2. (2117. sz. jav. - 8.§ (1) ), 3/2. (2117. sz. jav. - 9.§ (1) ), 
3/3. (2117. sz. jav. - 9.§ (2) c) ), 3/6. (2117. sz. jav. - 9.§ (3) ), 65/1. (2117. sz. jav. - 84.§ új(26) ), 67/1. (2117. sz. jav. - 84.§ új(29) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
67/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 84. § (29) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(29) Az Áht. 109/I. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § 
a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyontárgyak elidegenítéséhez a védettség jellege szerint 
illetékes miniszter egyetértése is szükséges. 
 
(3) A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelésében lévő termőföld értékesítéséből szár-
mazó bevétel 100%-át termőföldvásárlásra, illetve a termőföld állam által életjáradék ellenében tör-
ténő megvásárlásáról szóló kormányrendelet alapján folyósítandó életjáradékra kell fordítani.” 
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„(5) Állami tulajdonban lévő erdő esetén a vadászati jog a vagyonkezelői jogtól függetlenül, önálló-
an hasznosítható; az ebből származó bevételt a (3) bekezdés szerinti életjáradékra kell fordítani.”„    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
68/1.  Dr. Nagy Sándor, Kovács Tibor és Balogh József képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1338. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 60., 65., 66. 
és 67. pontjai) - a törvényjavaslat 84. § kiegészítését javasolják a következő új (30) bekezdésben 
az Áht. 109/K. § (9) bekezdése  felvételével:     
 
„(30) Az Áht. 109/K. §-ának (9)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(9) A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése, valamint a fog-
lalkoztatási, a szociális, a sport-, a kulturális és közművelődési, az informatikai-kommunkiációs, a 
gazdaság- és a területfejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében a civil szervezetek működé-
sének támogatása, valamint a kistérségi kohézió erősítése érdekében a kincstári vagyongazdálkodás 
céljaira feleslegessé vált, kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlan ingyenesen az ingatlan fekvése sze-
rinti helyi önkormányzati tulajdonba, vagy a kistérségben több önkormányzat, illetve többcélú kis-
térségi társulás vagy a kistérségi fejlesztési tanács (a továbbiakban együtt: kedvezményezett) tulaj-
donába adható. Az erre vonatkozó igényt a képviselőtestület, a többcélú kistérségi társulás tanácsa, 
a kistérségi fejlesztési tanács határozatáról készített kivonattal kell bejelenteni. A határozatnak, il-
letve arról készült kivonatnak tartalmaznia kell a kötelező vagy önként vállalt feladat megnevezését, 
illetve egyéb megvalósítani kívánt célt, annak jogszabályi alapját, az igényelt ingatlant, a megvaló-
sítani kívánt célnak az önkormányzati és kistérségi fejlesztési tervekkel való összhangját, új beruhá-
zás, felújítás esetén az ehhez szükséges forrásokra vonatkozó tervet, a létesítmény fenntartására vo-
natkozó működési költségek biztosítására vonatkozó adatokat. A tulajdonba adásról a vagyonkezelő 
felügyeletét ellátó szerv vezetőjének, valamint a 109/I. § (1) bekezdésében meghatározott vagyon-
körre nézve a védettség jellege szerint illetékes miniszter és a KVI véleményének kikérésével - a 
kincstári vagyonért felelős miniszter és a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter előterjesztése 
alapján a Kormány dönt. A tulajdonjog átruházásáról a KVI és a kedvezményezett szerződésben ál-
lapodik meg. E bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók azokra az ingatlanokra, melyek az ön-
kormányzatoknak történő átadására külön törvényben foglalt feltételek és eljárásrend irányadó. 
Nem tagadható meg a tulajdonba adás, ha az igénybejelentő e bekezdésben foglaltaknak megfelel és 
a bejelentéskor a vagyon az önkormányzat birtokában, illetve kezelésében van.” „ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/1. (1788. sz. jav. - 84.§ (25) Áht.109/A.§ (7) ), 68/4. 
(1789. sz. jav. - 84.§ (30) Áht.109/K.§ (10) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1789. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
68/2.  Dr. Nagy Sándor, Kovács Tibor és Balogh József képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1338. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 60., 65., 66. 
és 67. pontjai) - a törvényjavaslat 84. § (30) bekezdés módosítását javasolják:     
 
[(30)Az Áht. 109/K. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(10) Az önkormányzat a (9) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében az ingyene-
sen juttatott ingatlant értékesítheti. Az értékesítésből származó bevételt az önkormányzat 
csak az igénybejelentésben szereplő feladatokra használhatja fel.”] 
 
„(30) Az Áht. 109/K. § (9)-(10) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(9) A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése, valamint a foglal-
koztatási, a szociális, a sport, a kulturális és közművelődési, az informatikai-kommunikációs, a gaz-
daság- és területfejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében, a civil szervezetek működésének 
támogatása, valamint a kistérségi kohézió erősítése érdekében a kincstári vagyongazdálkodás céljá-
ra feleslegessé vált, kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlan ingyenesen az ingatlan fekvése szerinti 
helyi önkormányzati tulajdonba, vagy a kistérségben több önkormányzat, illetve többcélú kistérségi 
társulás vagy a kistérségi fejlesztési tanács (a továbbiakban együtt: kedvezményezett) tulajdonába 
adható. Az erre vonatkozó igényt a képviselőtestület, a többcélú kistérségi társulás tanácsa, a kistér-
ségi fejlesztési tanács határozatáról készített kivonattal kell bejelenteni. A határozatnak, illetve arról 
készült kivonatnak tartalmaznia kell a kötelező vagy önként vállalt feladat megnevezését, illetve 
egyéb megvalósítani kívánt célt, annak jogszabályi alapját, az igényelt ingatlant, a megvalósítani 
kívánt célnak az önkormányzati és kistérségi fejlesztési tervekkel való összhangját, új beruházás, 
felújítás esetén az ehhez szükséges forrásokra vonatkozó tervet, a létesítmény fenntartására vonat-
kozó működési költségek biztosítására vonatkozó adatokat. A tulajdonba adásról a vagyonkezelő 
felügyeletét ellátó szerv vezetőjének, valamint a 109/I.  § (1) bekezdésében meghatározott vagyon-
körre nézve a védettség jellege szerint illetékes miniszter és a KVI véleményének kikérésével - a 
kincstári vagyonért felelős miniszter és a Miniszterelnökí Hivatalt vezető miniszter előterjesztése 
alapján a Kormány dönt. A tulajdonjog átruházásáról a KVI és a kedvezményezett szerződésben ál-
lapodik meg. E bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók azokra az ingatlanokra, melyek az ön-
kormányzatoknak történő átadására külön törvényben foglalt feltételek és eljárásrend irányadó. 
Nem tagadható meg a tulajdonba adás, ha az igénybejelentő e bekezdésben foglaltaknak megfelel és 
a bejelentéskor a vagyon az önkormányzat birtokában, illetve kezelésében van. 
 
(10) A 109/K. § (5) bekezdésében és (9) bekezdésében foglaltak szerint a kedvezményezett tulajdo-
nába került ingatlant a kedvezményezett értékesítheti. Az értékesítésből származó bevételt a ked-
vezményezett csak az igénybejelentésben szereplő feladatokra vagy a KVI-vel kötött szerződés mó-
dosításával a fejlesztési programjában meghatározott célok megvalósítására használhatja fel. A (9) 
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bekezdésben és e bekezdésben foglaltakat a kedvezményezett részére átadandó termőföld és portfo-
lió-vagyonra is értelemszerűen alkalmazni kell. E rendelkezést e törvény hatályba lépését megelő-
zően a helyi önkormányzat részére átadott ingatlanok tekintetében is alkalmazni kell.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/2. (1919. sz. jav. - 84.§ (25) Áht.109/A.§ (7) ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1917. 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 Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
68/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 84. § (30) bekezdésben az Áht. 109/K. § mó-
dosítását javasolja:     
 
„(30) Az Áht. 109/K. §-ának (9)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(9) Kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése, valamint foglal-
koztatási, szociális, sport-, kulturális és közművelődési, informatikai-kommunikációs, gazdaság-és 
területfejlesztési célkitűzések megvalósítása, civil szervezetek működésének támogatása, valamint a 
kistérségi kohézió erősítése érdekében a kincstári vagyongazdálkodás céljaira feleslegessé vált, 
kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlan ingyenesen helyi önkormányzati tulajdonba, többcélú kistér-
ségi társulás, illetve kistérségi fejlesztési tanács tulajdonába adható. Az erre vonatkozó igényt a 
képviselőtestület, a többcélú kistérségi társulás tanácsa, illetve a kistérségi fejlesztési tanács határo-
zatáról készített kivonattal kell bejelenteni. A tulajdonba adásról - a KVI javaslata alapján, a va-
gyonkezelő és a felügyeletét ellátó szerv vezetője véleményének kikérésével - a Kormány dönt. A 
tulajdonjog átruházásáról a KVI és a kedvezményezett szerződésben állapodik meg. E bekezdés 
rendelkezései nem alkalmazhatók azokra az ingatlanokra, melyek önkormányzatoknak történő át-
adására külön törvényben foglalt feltételek és eljárásrend irányadó. 
 
(10) Az önkormányzat, illetve más kedvezményezett a (9) bekezdésben meghatározott célok elérése 
érdekében az ingyenesen juttatott ingatlant értékesítheti. [Az értékesítésből származó bevételt az 
önkormányzat csak az igénybejelentésben szereplő feladatokra használhatja fel.]”"    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60/2. (2159. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 61/2. (2159. sz. jav. - 

84.§ (25) Áht.109/A.§ (7) ), 277/5. (2159. sz. jav. - 113.§ új (4) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2159. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
68/4.  Dr. Nagy Sándor, Kovács Tibor és Balogh József képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1338. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 60., 65., 66. 
és 67. pontjai) - a törvényjavaslat 84. § (30) bekezdésben az Áht. 109/K. § (10) bekezdés módosí-
tását javasolják:     
 
/(30) Az Áht. 109/K. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(10) [Az önkormányzat a (9) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében az ingyene-
sen juttatott] A 109/K. § (5) bekezdésében és (9) bekezdésében foglaltak szerint a kedvezménye-
zett tulajdonába került ingatlant a kedvezményezett értékesítheti. Az értékesítésből származó bevé-
telt [az önkormányzat csak az igénybejelentésben szereplő feladatokra] a kedvezményezett csak 
az igénybejelentésben szereplő feladatokra vagy a KVI-vel kötött szerződés módosításával a fej-
lesztési programjában meghatározott célok megvalósítására használhatja fel. A (9) bekezdésben és e 
bekezdésben foglaltakat a kedvezményezett részére átadandó termőföld és portfolió-vagyonra is ér-
telemszerűen alkalmazni kell. E rendelkezést e törvény hatályba lépését megelőzően a helyi önkor-
mányzat részére átadott ingatlanok tekintetében is alkalmazni kell.””    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/1. (1788. sz. jav. - 84.§ (25) Áht.109/A.§ (7) ), 68/1. 
(1789. sz. jav. - 84.§ új(30)Áht.109/K.§(9) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1789. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
68/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 84. § (30) bekezdésben az Áht. 109/K. § (10) 
bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(30) Az Áht. 109/K. §-ának (9)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(9) Kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése, valamint foglal-
koztatási, szociális, sport-, kulturális és közművelődési, informatikai-kommunikációs, gazdaság- és 
területfejlesztési célkitűzések megvalósítása, a civil szervezetek működésének támogatása, valamint 
a kistérségi kohézió erősítése érdekében a kincstári vagyongazdálkodás céljaira feleslegessé vált, 
kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlan ingyenesen helyi önkormányzati tulajdonba, többcélú kistér-
ségi társulás, illetve kistérségi fejlesztési tanács tulajdonába adható. Az erre vonatkozó igényt a 
képviselőtestület, a többcélú kistérségi társulás tanácsa, illetve a kistérségi fejlesztési tanács határo-
zatáról készített kivonattal kell bejelenteni. A tulajdonba adásról - a vagyonkezelő és a felügyeletét 
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ellátó szerv vezetője véleményének kikérésével, a 109/I . § (1) bekezdésében meghatározott va-
gyonkörre nézve a védettség jellege szerint illetékes miniszter egyetértésével, a KVI javaslata alap-
ján - a Kormány dönt. A tulajdonjog átruházásáról a KVI és a kedvezményezett szerződésben álla-
podik meg. E bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók azokra az ingatlanokra, melyek önkor-
mányzatoknak történő átadására külön törvényben foglalt feltételek és eljárásrend irányadó. 
 
„(10) Az önkormányzat, illetve más kedvezményezet a (9) bekezdésben meghatározott célok elérése 
érdekében az ingyenesen juttatott ingatlant értékesítheti. [Az értékesítésből származó bevételt az 
önkormányzat csak az igénybejelentésben szereplő feladatokra használhatja fel.”]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60/1. (2116. sz. jav. - 84.§ új(24) ), 61/1. (2116. sz. jav. - 

84.§ (25) Áht.109/A.§ (7) ), 277/6. (2116. sz. jav. - 113.§ új (4) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2116. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
69/1.  A Területfejlesztési bizottság - a törvényjavaslat 84. § (34) bekezdésben az Áht. 124. § (7) 
bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(34) Az Áht. 124. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(7) Felhatalmazást kap az európai [integrációs ügyek koordinációjáért] ügyekért felelős tárca 
nélküli miniszter, a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter, a fog-
lalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a gaz-
dasági és közlekedési miniszter és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, hogy az Európai Unió 
Strukturális Alapjaiból finanszírozott Operatív Programok és a Kohéziós Alap előirányzatai tekinte-
tében együttes rendeletben szabályozza a 11/A. § (3) bekezdésében előírt vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség lebonyolításának részletes rendjét.”"    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/1. (2067. sz. jav. - 13.§ (5) ), 22/6. (2067. sz. jav. - 50.§ (16) 

), 22/7. (2067. sz. jav. - 50.§ (17) ), 22/11. (2067. sz. jav. - 50.§ új (18) ), 27/1. (2067. sz. jav. - 52.§ (3) ), pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2067. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
70/1.  Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/11700/1694. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 71., 211., 213., 234. és 565. pontjai) - a törvényjavaslat új 85. §-ban a 
Cct. 8. § (1), (3) és (6) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) A Cct. 8. §-ának (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő 
(6) bekezdéssel egészül ki: 
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„(1) A Regionális Fejlesztési Tanácsok által a feltételeknek megfelelő céltámogatási igények kielé-
gítésére fordítható előirányzat összegét az éves költségvetési törvény határozza meg.” 
 
„(3) Amennyiben az éves költségvetés nem ad fedezetet valamennyi, a feltételeknek megfelelően 
benyújtott új igényre, akkor az éves céltámogatás összege a következő arányban oszlik meg az 
egyes támogatási célok között: 
a) a működő kórházak és szakrendelők gép-műszer beszerzéseire legfeljebb 20 %, 
b) a szennyvízelvezetés és -tisztításra legalább 80 %.” 
 
„(6) A céltámogatási igények döntés-előkészítése során a Regionális Fejlesztési Tanácsok a beruhá-
zások pénzügyi (át)ütemezését kezdeményezhetik - az e paragrafus (5) bekezdésében előírtak figye-
lembevételével - a támogatást igénylő önkormányzatoknál, amennyiben az a Regionális Fejlesztési 
Tanácsok döntési jogkörébe utalt céltámogatási keret maradéktalan felhasználása érdekében szük-
séges.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk. 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány a még el nem fogadott Cct. törvényt kívánja módosítani.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1929. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
71/1.  Ecsődi László képviselő - kapcsolódva a T/11700/1208. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 73. pontja) - a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 85. 
§-ban a Cct. 15. §  felvételével:     
 
„(14) A Cct. 15. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„15. § A központi támogatás címzettje a beruházás megvalósításának időszakában nem változhat. 
Kivéve a helyi önkormányzatok közös beruházásának azon esetét, amikor a társult önkormányzatok 
által megállapodásban a beruházás finanszírozásával összefüggő feladatok ellátására felhatalmazott, 
valamint a központi támogatás alapdokumentumaiban a támogatás címzettjeként meghatározott ön-
kormányzat - a kivitelezés kezdését megelőzően - eláll ezen feladatainak további teljesítésétől és azt 
a társult önkormányzatok közül egy másik megállapodásban vállalja.” „ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány a még el nem fogadott Cct. törvényt kívánja módosítani.    
 



- 106 - 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 211/1. (1927. sz. jav. - 108.§ új (1) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1927. 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.   
 
 
85/1.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/840. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 74. 
pontja) - a törvényjavaslat 85. § (4) bekezdésben a Közokt. tv. 38. § (1) bekezdés módosítását ja-
vasolják:     
 
„(4) A Közokt. tv. 38. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A közoktatási intézménynek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel. 
[A közoktatási intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, ha 
állandó saját székhellyel, állandó saját alkalmazotti létszámmal, továbbá a jogszabályban 
meghatározott eszközökkel, szabályzatokkal és a működéséhez szükséges pénzeszközökkel 
rendelkezik. Állandó saját székhellyel akkor rendelkezik a közoktatási intézmény, ha a felada-
tai ellátásához szükséges, jogszabályban meghatározott helyiségek – ha e törvény másként 
nem rendelkezik – határozatlan időre a kizárólagos használatában állnak. Állandó saját al-
kalmazotti létszámmal akkor rendelkezik a közoktatási intézmény, ha az alaptevékenységé-
nek ellátásához szükséges előírt alkalmazotti létszám legalább hetven százalékát határozatlan 
időre szóló munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja.] A közok-
tatási 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 összeállított és a fenntartó által megállapított költségvetésben kell 
előirányozni.”"    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1988., 2012. 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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102/1.  Az Ifjúsági bizottság - a törvényjavaslat 85. § (10) bekezdésben a Közokt. tv. 70. § (3) 
bekezdés módosítását javasolja:     
 
/(10) A Közokt. tv. 70. §-ának (3) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:/ 
 
„Az iskolának - az első - negyedik évfolyamokon - 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 testneve-
lés órákat emelt szintű oktatás keretében tartják, továbbá a tizenegyedik évfolyamtól kezdő-
dően, ha a tanuló kéri, hogy az iskola értékelje, illetve minősítse testnevelési tantárgyból.] 
 
E rendelkezést alkalmazni kell a művészetek tantárgy tekintetében is, azzal az eltéréssel, hogy a 
szülőt és a tanulót a művészeti képességekben történő fejlődésről kell tájékoztatni. Ugyancsak nem 
kell minősíteni ezeken az évfolyamokon a tanulónak a Nemzeti alaptanterv művészetek műveltségi 
területe ének-zene és vizuális kultura fejlesztési feladatait megvalósító tantárgyi teljesítményét, 
függetlenül e tantárgyak helyi tantervben alkalmazott megnevezésétől. Az ezekben elért előrehala-
dásról félévkor és az év végén tájékoztatást kell adni. E rendelkezést nem kell akalmazni az emelt 
szintű oktatás keetében, továbbá akkor, ha a szülő a tanítási év első hónapjának a végéig kéri, hogy 
gyermekét az iskola értékelje, illetve minősítse.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2086. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
107/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/79. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 100. pontja) - a törvényjavaslat 85. § (10) bekezdésben a Közokt. tv. 
70. § (3) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(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 teljesítményét 
és előmenetelét értékelné, illetve minősítené.[ E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a testneve-
lés órákat emelt szintű oktatás keretében tartják, továbbá a tizenegyedik évfolyamtól kezdő-
dően, ha a tanuló kéri, hogy az iskola értékelje, illetve minősítse testnevelési tantárgyból.] 
 
E rendelkezést alkalmazni kell a művészetek tantárgy tekintetében is, azzal az eltéréssel, hogy a 
szülőt és a tanulót a művészeti képességekben történő fejlődésről kell tájékoztatni. Ugyancsak nem 
kell minősíteni ezeken az évfolyamokon a tanulónak a Nemzeti alaptanterv művészetek műveltségi 
területe ének-zene és vizuális kultúra fejlesztési feladatait megvalósító tantárgyi teljesítményét, 
függetlenül e tantárgyak helyi tantervben alkalmazott megnevezésétől. Az ezekben elért előrehala-
dásról félévkor és év végén tájékoztatást kell adni. E rendelkezést nem kell alkalmazni az emelt 
szintű oktatás keretében, továbbá akkor, ha a szülő a tanítási év első hónapjának a végéig kéri, hogy 
gyermekét az iskola értékelje, illetve minősítse.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 245/1. (1950. sz. jav. - 110.§ új(10) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1950. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális 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.   
 
 
111/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1088. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 160., 245., 247., 251., 252., 255., 257., 259. és 262. pontjai) - a törvény-
javaslat 85. § (11) bekezdésben a Közokt. tv. 79. § 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 meg-
kezdéséhez 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, illetve a feltételeket fokozatosan megteremti.[, továbbá a nevelési-oktatási intéz-
mény fenntartója a (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi biztosíték (a továbbiakban: elő-
írt pénzügyi biztosíték) összegét letétbe helyezte.] 
 
(2) Az engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell a nevelési-oktatási intézmény alapító okira-
tát, foglalkozási, illetve pedagógiai programját, továbbá azokat az okiratokat, amelyekből megálla-
pítható, hogy a működés megkezdéséhez, a nevelő és oktató munkához szükséges személyi és tár-
gyi feltételek rendelkezésre állnak, illetve fokozatosan megteremthetők.[, továbbá az előírt pénz-
ügyi biztosíték összegét letétbe helyezték.] A kérelem és mellékletei jogszabályban meghatározott 
formában nyújthatók be. [Nem kell a pénzügyi biztosítékot letétbe helyezni az egyházi jogi sze-
mélynek, ha a nevelési-oktatási intézményt a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének 
rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: volt egyházi ingatlanok tulaj-
doni helyzetének rendezéséről szóló törvény) rendelkezései alapján létesíti, illetve az országos 
kisebbségi önkormányzatnak, ha a nevelési-oktatási intézményt a nemzeti és etnikai kisebbsé-
gek jogairól szóló 1993 . évi LXXVII. törvény 47. §-ának (4) bekezdése alapján átveszi. 
 
(3) A pénzügyi biztosíték összege az alapító okiratban megjelölt maximális gyermek-, illetve 
tanulólétszám alapján - a kérelem benyújtásának évében - az egész költségvetési évre számít-
ható éves normatív hozzájárulások teljes összegének húsz százaléka. A pénzügyi biztosíték - 
ha törvény másképp nem rendelkezik - bármelyik pénzintézetnél elhelyezhető.] 
 
[(4)] (3) 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 területén 
van, a kistérségi társulás székhelye szerint illetékes jegyző, alapfokú művészetoktatási intézmény, 
középiskola, szakiskola, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, többcélú intézmény nevelé-
si-oktatási intézménye és kollégium esetén az intézmény székhelye szerint illetékes főjegyző dönt . 
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A jegyző, főjegyző döntése előtt a[z (5)] (4) bekezdés a) pontja tekintetében köteles szakértői véle-
ményt beszerezni . Szakértői véleményt az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő ad-
hat. 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 költségve-
tésből nem állapítható meg, hogy a feladata ellátásához szükséges költségeket milyen forrásból biz-
tosítják[, 
c) az előírt pénzügyi biztosíték összegét nem helyezték letétbe]. 
 
[(6)] (5) 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 - jogszabályban meghatározott - 
személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, illetve fokozatosan megteremthetők. A nevelési-
oktatási intézmény akkor rendelkezik állandó saját székhellyel, ha a működéséhez szükséges enge-
dély kiadásakor igazolja, hogy a feladatai ellátásához szükséges jogszabályban meghatározott helyi-
ségek feletti kizárólagos rendelkezési joga legalább öt nevelési évre, tanítási évre biztosított (a to-
vábbiakban: székhely feletti rendelkezési idő). Nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás részére létesített 
nevelési-oktatási intézmény esetén az engedély kiadható akkor is, ha a helyiségek az átlaglétszám-
nak megfelelő gyermek, tanuló befogadására nem, de a várható gyermek-, tanulói létszám befoga-
dására 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 épü-
letben biztosítható-e 
valamennyi nevelési-oktatási intézmény zavartalan működése, az alapító kiratában megjelölt maxi-
mális gyermek, illetve tanulói létszám fogadása, a nevelőtestületek működése. 
 
[(7)] (6) Ha a nevelési-oktatási intézmény tevékenysége, illetve székhelye megváltozik, az (1) be-
kezdésben meghatározott engedélyt a fenntartónak a változás tekintetében ismételten be kell sze-
reznie. 
 
[(8) A letétbe helyezett pénzügyi biztosíték 25-25%-a a letétbe helyezés évét követő év első 
napjától, majd ezt követően évenként vehető igénybe.]  
 
(7) 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 - nem önkormányzati - fenntartó tudja-e biztosítani a folyamatos működéshez 
szükséges feltételeket. A fenntartói jog átadása tárgyában kötött megállapodás a jegyző, főjegyző 
jogerős határozatával válik érvényessé. Ha a fenntartói jog átadása érinti a nevelési-oktatási intéz-
mény működését, tevékenységét az eljárásra a (6) bekezdésben foglaltakat is alkalmazni kell. 
 
[(9)] (8) 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 in-
tézményt már nyilvántartásba vette, törli a nyilvántartásból. Költségvetési szerv esetén a jegyző, fő-
jegyző megkeresi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervet a törlés céljából.” „    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 251/1. (1952. sz. jav. - 110.§ (11) ), pontjában foglal-
takkal.   
 



- 110 - 

 Indokolás: Lásd a T/11700/1952. 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.   
 
 
111/3.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/840. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 74. 
pontja) - 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 meg-
kezdéséhez 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 intézmény fenntartója a (3) bekezdésben 
meghatározott pénzügyi biztosíték (a továbbiakban: előírt pénzügyi biztosíték) összegét letét-
be helyezte.] 
 
(2) Az engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell a nevelési-oktatási intézmény alapító okira-
tát, foglalkozási, illetve pedagógiai programját, továbbá azokat az okiratokat, amelyekből megálla-
pítható, hogy a működés megkezdéséhez, a nevelő és oktató munkához szükséges személyi és tár-
gyi feltételek rendelkezésre állnak[, továbbá az előírt pénzügyi biztosíték összegét letétbe helyez-
ték]. A kérelem és mellékletei jogszabályban meghatározott formában nyújthatók be. [Nem kell a 
pénzügyi biztosítékot letétbe helyezni az egyházi jogi személynek, ha a nevelési-oktatási in-
tézményt 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-, illetve 
tanulólétszám alapján – a kérelem benyújtásának évében – az egész költségvetési évre számít-
ható 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 illetékes 
jegyző, [ha az óvoda, illetve az általános iskola székhelye többcélú kistérségi társulás területén 
van, a kistérségi társulás székhelye szerint illetékes jegyző,] alapfokú művészetoktatási intéz-
mény, 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 tekintetében köteles szakértői vé-
leményt beszerezni. Szakértői véleményt az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő 
adhat. Az engedély kiadásával összefüggő eljárás költségeit a kérelem benyújtója viseli. 
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[(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 költségve-
tésből nem állapítható meg, hogy a feladata ellátásához szükséges költségeket milyen forrásból biz-
tosítják[, 
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 – jogsza-
bályban 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 szükséges jogszabályban meghatározott he-
lyiségek feletti kizárólagos rendelkezési joga legalább öt nevelési évre, tanítási évre biztosított 
(a továbbiakban: székhely feletti rendelkezési idő). Nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás részére 
létesített nevelési-oktatási intézmény esetén az engedély kiadható akkor is, ha a helyiségek az 
átlaglétszámnak megfelelő gyermek, tanuló 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 vizsgál-
ni kell azt is, hogy az épületben biztosítható-e valamennyi nevelési-oktatási intézmény zavar-
talan működése, az alapító okiratában megjelölt maximális gyermek, illetve tanulói létszám 
fogadása, a nevelőtestületek működése.] 
 
[(7)] (5) Ha a nevelési-oktatási intézmény tevékenysége, illetve székhelye megváltozik, az (1) be-
kezdésben meghatározott engedély[t] módosítását a fenntartónak ismételten [be kell szereznie] 
kezdeményezni kell. 
 
[(8) A letétbe helyezett pénzügyi biztosíték 25-25%-a a letétbe helyezés évét követő év első 
napjától, majd ezt követően évenként vehető igénybe.] 
 
[(9)] (6) 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 in-
tézményt már nyilvántartásba vette, törli a nyilvántartásból. Költségvetési szerv esetén a jegyző, fő-
jegyző megkeresi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervet a törlés céljából.”" 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány azonos tartalmú a T/11700/1759. sz. ajánlás 110. pontjában foglal-
takkal.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1989., 2013. 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. 

 



- 112 - 

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
113/1.  Dr. Szabó Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/11700/1086. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 111. pontja) - 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 meg-
kezdéséhez 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 intézmény fenntartója a (3) bekezdésben meghatározott 
pénzügyi biztosíték (a továbbiakban: előírt pénzügyi biztosíték) összegét letétbe helyezte. Ameny-
nyiben a nevelési-oktatási intézményt a helyi önkormányzat alapítja, az előírt pénzügyi biztosíték 
összegét az alapító okirat elfogadásakor a helyi önkormányzat költségvetésében kell elkülöníteni.”„    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2037. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
125/1.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/840. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 74. 
pontja) - a törvényjavaslat 85. § (13) bekezdésben a Közokt. tv. 81. § (13) bekezdés elhagyását ja-
vasolják:     
 
„(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 rendezésé-
ről szóló törvény hatálya alá és a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő, az ingatlanban 
működő nevelési-oktatási intézményét az egyházi jogi személy fenntartásába adja, az átvevő 
egyházi jogi személy megkeresésére köteles közoktatási megállapodást kötni. Az átvételhez és 
a közoktatási megállapodás megkötéséhez csatolni kell – ha nem az kezdeményezi – a (11) be-
kezdésben felsorolt megállapodást kötő egyházi jogi személynél a megállapodást aláíró, egyéb 
esetben az egyházi jogi személy önálló szervezete (szerzetesi szervezet stb.) bírósági nyilván-
tartásba vételekor nyilatkozattételre jogosult szervének (a továbbiakban együtt: nyilatkozat-
tételre jogosult egyházi szerv) egyetértő nyilatkozatát. A közoktatási megállapodás alapján az 
egyházi jogi személy jogosulttá válik a kiegészítő támogatásra a közoktatási megállapodás alá-
írását 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 el-
számolni. E rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha az egyházi jogi személy az 
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átvett épületben működő nevelési-oktatási intézményt újraalapítja. E rendelkezés alkalmazá-
sában a nevelési-oktatási intézményt akkor alapítják újra, ha a megszüntetés és a megalapítás 
között kevesebb, mint négy hónap telt el és a megszüntetett, illetve megalapított nevelési-
oktatási intézmény nevelőtestülete, illetve a felvett gyermekek, tanulók több mint ötven száza-
léka azonos.”] „ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány azonos tartalmú a T/11700/1759. sz. ajánlás 125. pontjában foglal-
takkal.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1990., 2014. 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. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
136/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1078. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 138. pontja) - a törvényjavaslat 85. § kiegészítését javasolja a következő 
új (17) bekezdésben a Közokt.tv. 114. § (2) bekezdés  felvételével:     
 
„(17) A Közokt. tv. 114. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A sajátos nevelési igényű tanuló esetén az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás 
minden esetben ingyenes. A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részére a nappali oktatás mun-
karendje szerint szervezett oktatásban ingyenes a második szakképzettség megszerzése. Ha a máso-
dik szakképzettség megszerzése nem ingyenes az iskola a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tör-
vény 20-24. §-ának rendelkezései alapján kaphat támogatást a felkészítéshez. 
 
Felhatalmazást kap az oktatási miniszter, hogy - a fentiekben meghatározottakon túl - rendeletben 
határozza meg azoknak a szakképesítéseknek a körét, amelyeknek második szakképzettség kereté-
ben történő megszerzése ingyenes.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1943. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
138/1.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa End-
re, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és Nagy Nóra képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1078. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 138. pontja) a 
T/11700/1195. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 138. pontja) - 
a törvényjavaslat 85. § kiegészítését javasolják a következő új (17) bekezdésben a Közokt.tv. 114. 
§ (2) bekezdésben a Közokt. tv. 114. § (2)  felvételével:     
 
„(17) A Közokt. tv. 114. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A sajátos nevelési igényű tanuló esetén az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás 
minden esetben ingyenes. A hátrányos helyzetű tanuló részére ingyenes a második szakképzettség 
megszerzése.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2038. 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, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
138/2.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa End-
re, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és Nagy Nóra képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1078. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 138. pontja) - 
a törvényjavaslat 85. § kiegészítését javasolják a következő új (17) bekezdésben a Közokt.tv. 114. 
§ (2) bekezdésben a Közokt. tv. 114. § (2)  felvételével:     
 
„(17) A Közokt. tv. 114. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  
„(2) A sajátos nevelési igényű tanuló esetén az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás 
minden esetben ingyenes. A hátrányos helyzetű tanuló részére a nappali oktatás munkarendje sze-
rint szervezett oktatásban ingyenes a második szakképzettség megszerzése. Ha a második szakkép-
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zettség megszerzése nem ingyenes, az iskola a felnőttképzésről szóló 2001. évi  CI. törvény 20-24. 
§-ának rendelkezései alapján kaphat támogatást a felkészítéshez. 
Felhatalmazást kap az oktatási miniszter, hogy - a fentiekben meghatározottakon túl - a rendeletben 
határozza meg azoknak a szakképesítéseknek a körét, amelyeknek második szakképzettség kereté-
ben történő megszerzése ingyenes.” „    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2040. 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, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
145/1.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa End-
re, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és Nagy Nóra képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1472. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 151. pontja) - 
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 kevesebb egy tanítási 
évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás zeneművészeti ág esetén tíz, 
más művészeti ág esetén [huszonöt] húsz százaléka. E rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók te-
kintetében nem alkalmazható, tőlük térítési díj nem szedhető.”"    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2039. 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.   
 
 
145/2.  Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/870. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 72., 75., 79., 80., 86., 90., 94., 98., 102., 108., 124., 126., 128., 131., 
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136., 139., 142., 145., 157., 159., 172., 178., 180., 183. és 184. pontjai) a T/11700/1050. számú mó-
dosító javaslathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2170. pontja) - a törvényjavaslat 85. § (19) bekezdés-
ben a Közokt. tv. 117. § (2) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(19) A Közokt. tv. 117. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A térítési díjat – a fenntartó által meghatározottak szerint – a tanulmányi eredménytől függően 
csökkenteni kell, azonban – az (1) bekezdés a) pontja kivételével – nem lehet kevesebb egy tanítási 
évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás [huszonöt] tíz százaléka a ze-
neművészeti ág esetében, tizenöt százaléka a képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és báb-
művészeti ág, esetében. E rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem alkalmazha-
tó.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 535/2. (1894. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1894. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
152/1.  Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/11700/1050. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2170. pontja) - a törvényjavaslat 85. § (19) bekezdésben a Közokt. tv. 
117. § (2) bekezdés módosítását javasolja:     
 
/A Közokt. tv. 117. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(2) A térítési díjat – a fenntartó által meghatározottak szerint – a tanulmányi eredménytől függően 
csökkenteni kell, azonban – az (1) bekezdés a) pontja kivételével – nem lehet kevesebb egy tanítási 
évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás tíz százaléka a zeneművészeti 
ág esetében, tizenöt százaléka a képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 
esetében[ huszonöt százaléka]. E rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem al-
kalmazható.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 536/2. (1818. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1818. 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 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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152/3.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/840. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 74. 
pontja) - 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 kevesebb egy ta-
nítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás huszonöt százalé-
ka. E rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem alkalmazható].”" 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány azonos tartalmú a T/11700/1759. sz. ajánlás 148. pontjában foglal-
takkal.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1991., 2015. 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. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
153/1.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/840. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 74. 
pontja) - a törvényjavaslat 85. § (20) bekezdésben a Közokt. tv. 118. § (4) bekezdés elhagyását ja-
vasolják:     
 
„(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 támogatá-
sok együttes összegét. A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó részére 
megállapított normatív költségvetési hozzájárulás összege nem lehet kevesebb, mint a helyi 
önkormányzat részére ugyanazon jogcímen megállapított normatív hozzájárulás. A nem ál-
lami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó a normatív költségvetési hozzájárulásra – 
jogszabályban meghatározottak szerint benyújtott – igénylés alapján válik jogosulttá. Az 
igénylést az ellátott és – jogszabályban meghatározott nyilvántartások szerint – igazolt felada-
tok után lehet benyújtani. Az igénylés benyújtásának elmulasztása jogvesztő. Ha a nem álla-
mi, nem helyi önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény feladatainak az ellátásához 
az intézményfenntartó normatív költségvetési hozzájárulást vesz igénybe, az adott költségve-
tési évet követő év március 31-éig köteles a szolgáltatásait igénybe vevő részére közölni a tá-
mogatás egy főre jutó összegét, továbbá köteles – a helyben szokásos módon – nyilvánosságra 
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hozni, hogy az adott intézmény feladatainak ellátásához igénybe vett normatív hozzájárulás a 
teljes intézményi költségvetés hány százalékát fedezi.”] „ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.  
 
Megjegyzés: A mód. indítvány azonos tartalmú a T/11700/1759. sz. ajánlás 153. pontjában foglal-
takkal.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1992., 2016. 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. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
159/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/870. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 72., 75., 79., 80., 86., 90., 94., 98., 102., 108., 124., 126., 128., 131., 
136., 139., 142., 145., 157., 159., 172., 178., 180., 183. és 184. pontjai) - a törvényjavaslat 85. § 
(22) bekezdésben a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 21. pont módosítását javasolja:     
 
(22) A Közokt. tv. 121. §-a (1) bekezdésének 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /E törvény alkalmazásában/ 
 
„21. második és további szakképesítés: minden olyan államilag elismert szakképesítés, amely mun-
kakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosít, és már meglévő – államilag elis-
mert – szakképesítés birtokában szerzik meg; figyelmen kívül kell hagyni azt az államilag elismert 
szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli oktatásban szereztek; nem számít második szakké-
pesítésnek [a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellá-
tását biztosító képzésben szerezhető szakképesítés] az a szakképesítés, amelynek - iskolai rend-
szerben történő - megszerzéséhez jogszabály szakmai előképzettséget ír elő.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1959. 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.   
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162/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1753. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/2k1. sz. ajánlás 162/1. pontja) - a törvényjavaslat 85. § (24) bekezdésben a Közokt. tv. 1. 
sz. melléklet Első rész „A kötelezően foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak” „Vezetők” al-
cím 1-3. pont módosítását javasolja:     
 
„(24) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Első rész „A kötelezően foglalkoztatott vezetők és alkalma-
zottak létszáma” cím [„Vezetők” alcím 1-3. pontja] helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[/Vezetők/ 
„1.  igazgató, óvodavezető minden önálló intézményben   1 
2.  Igazgatóhelyettes, óvodavezető-helyettes   
   -  önálló intézményben 
     ha a gyermekek, tanulók létszáma a százhúszat eléri   1 
     iskolában, ha a tanulók létszáma a hatszázat eléri, további   1 
   -  tagintézményenként – a kollégium kivételével – tagintézmény-vezetőnek   1 
   -  intézményegységenként – a kollégium kivételével – intézményegység vezetőnek, ha a 
gyermekek, tanulók száma eléri a százhúszat   1 
   -  nem önálló kollégiumonként kollégiumvezetőnek   1 
   -  Tagozatonként   
     ha az óvodában a gyermeklétszám a százhúszat, az iskolában a tanulói létszám a százhú-
szat eléri tagozatvezetőnek   1 
3.  gyakorlati oktatásvezető   
   szakközépiskolában és szakiskolában iskolánként, ha a szakképzésben részt vevő tanulók 
létszáma eléri a százhúszat   1] 
 

Első rész 
 
„A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak ajánlott, illetve köte-

lező (*-gal jelzett) létszáma 
 

Vezetők 
 
1. Igazgató, óvodavezető minden önálló intézményben 1* 
2. igazgatóhelyettes, óvodavezető-helyettes 
- önálló intézményben 
  ha a gyermekek, tanulók létszáma a nyolcvanat eléri 1 
  iskolában, ha a tanulók létszáma a négyszázat eléri további 1 
- tagintézményenként - a kollégium kivételével - tagintézmény-vezetőnek 1* 
- intézményegységenként - a kollégium kivételével - intézményegység 1 
  vezetőnek 
- nem önálló kollégiumonként kollégiumvezetőnek 1* 
- tagozatonként 
  ha az óvodában a gyermeklétszám az ötvenet, az iskolában a tanulói létszám a nyolcvanat eléri ta-
gozatvezetőnek 1 
3. gyakorlati oktatásvezető 
szakközépiskolában és szakiskolában iskolánként 1* 
4. gyakorlati oktatásvezető-helyettes 
szakközépiskolában és szakiskolában húsz osztály felett, húsz osztályonként 1 
vagy eltérő szakirányú oktatásnál szakirányonként, ha a szakirányban legalább öt osztály van 1 
5. gazdasági vezető 
önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézményben 1* 
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6. A 2. pontban meghatározott kötelező létszámoktól az e melléklet Negyedik 
részében meghatározottak szerint el lehet térni. 
 

Pedagógusok 
 

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

Iskolában és kollégiumban 
 
1. Az iskolában a pedagógus-munkakörben* foglalkoztatottak létszámát 
- az iskolai osztálylétszám, 
- az osztálybontásra, egyéni foglalkozásra meghatározott időkeret, 
- a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások megszervezésére megállapított órakeret, 
- a napközis és tanulószobai foglalkozásokra megállapított órakeret, 
- a pedagógusok kötelező óraszáma 
alapján kell megállapítani. 
 
Ha külön jogszabályban meghatározottak szerint az iskolai könyvtár működtetése kötelező, a 
könyvtáros tanár (tanító) létszámának megállapításánál minden, az ötödik-tizenharmadik évfolya-
mon a helyi tantervben szereplő könyvtári órát, továbbá a könyvtár nyitva tartásának idejét is aján-
lott figyelembe venni. Az alapfokú művészetoktatási intézményben, ha legalább kettőszáz és legfel-
jebb négyszáz tanuló befogadására létesítették egy, ha több, mint négyszáz tanuló befogadására lé-
tesítették további egy könyvtáros tanárt ajánlott alkalmazni. 
 
2. A kollégiumban pedagógus-munkakörben* foglalkoztatottak létszámát 
- Az 53. § (7) bekezdése szerinti kollégiumi heti kötelező foglalkozások száma és 
- a pedagógusok kötelező óraszáma 
alapján kell megállapítani. 
 
Kollégiumban, ha azt legalább kettőszáz és legfeljebb négyszáz tanuló befogadására létesítették 
egy, négyszáznál több tanuló befogadására létesítették további egy könyvtáros tanár (tanító) alkal-
mazása ajánlott. 
 
3. fejlesztő pedagógus 
az integrációs felkészítésben részt vevő iskolában az integrációs oktatásban  1* 
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részt vevő hátrányos helyzetű tanulók létszáma alapján számítva, háromszáz tanulóig a szabadidő-
szervező feladatainak az ellátására is  
háromszáz-négyszázötven tanulóig 1* 
négyszázötven tanuló felett 2 
4. konduktor 
a konduktív pedagógiai intézmény iskolájában osztályonként és műszakonként  3* 
5. logopédus 
beszédjavító iskolában tizenöt tanulónként 1* 
6. utazó gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, konduktor,  
ha az iskola a többi gyermekkel együtt fejleszti a fogyatékos tanulót, legalább heti öt óra foglalkoz-
tatás keretében, nyolc tanulónként 1* 
 

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak 
 

Óvodában 
 
1. szakorvos 
kizárólag fogyatékosokat nevelő óvodában a fogyatékosság típusának megfelelően   0,5* 
2. gyermek- és ifjúsági felügyelő vagy gyógypedagógiai asszisztens 
fogyatékos gyermekeket nevelő óvodai csoportban  1* 
3. dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt 
- a konduktív pedagógiai intézmény óvodájának kivételével - csoportonként  1* 
 

Iskolában és kollégiumban 
 
1. pedagógiai felügyelő kollégiumban nemenként és épületenként 100 tanulóra 
számítva, de legalább 1* 
2. gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 
- általános iskolában, 
- középiskolában, 
- szakiskolában  1 
3.szakorvos 
kizárólag fogyatékosokat nevelő iskolában, kollégiumban, a fogyatékosság típusának megfelelően
 1* 
4. gyermek- és ifjúsági felügyelő vagy gyógypedagógiai asszisztens  
- általános iskolai kollégiumban 1 
- fogyatékosokat nevelő iskolában tizenöt tanulónként 1* 
- gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményként működő általános iskolai  1 
kollégiumban tizenöt tanulónként 
- a siket, a vak, a középsúlyos értelmi fogyatékos, az önálló helyváltoztatásra  1* 
képtelen testi fogyatékos, az autista és a halmozottan fogyatékos tanulókat nevelő és oktató iskolá-
ban és kollégiumban hat tanulónként 
5. szabadidő-szervező 
- az iskolában, kollégiumban, ha a tanulók létszáma eléri a háromszázat  1 
- ha az iskolában jogszabályban meghatározottak szerinti integrációs 1 
felkészítést szerveznek, és az abban részt vevő hátrányos helyzetű tanulók létszáma nem éri el a há-
romszázat, a feilesztő pedagógus feladatainak ellátására is. 
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 
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ötszáz tanuló felett  2 
kizárólagosan fogyatékosokat fogadó diákotthonban, huszonnégy órára  5* 
8. hangszerkarbantartó a zeneművészeti művészeti ágban szakmai vizsgára felkészítő szakközépis-
kolában és szakiskolában, továbbá alapfokú művészetoktatási intézményben 
négyszáz tanulóig  1 
négyszáz tanuló felett  2 
látássérültek iskoláiban tanulói létszámtól függetlenül további  0,5 
9. úszómester 
tanuszodával rendelkező iskolában  1* 
 
Az utazó szakember hálózat keretében a foglalkoztatás a fővárosi, megyei önkormányzat által kije-
lölt közoktatási intézményben történik. Az álláshelyeket a fővárosban, illetőleg megyében - a szak-
értői és rehabilitációs bizottság nyilvántartása szerint - a többi gyermekkel, tanulóval együtt óvodai 
nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban részesített gyermekek tanulók - a fogyatékosság típusa 
szerint - létszámát nyolccal, az utazó gyógytestnevelői álláshelyek létszámát az érintett tanulók lét-
számát tizenkettővel elosztva ajánlott meghatározni. Az osztással - a kerekítés szabályai szerint ki-
alakított - csoportra ajánlott 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 megkere-
sésére a munkáltatói jogot gyakorló közoktatási intézmény vezetője rendeli ki. 
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a szabadidő-szervező és a pedagógiai felügyelő pótszabadsá-
gának, valamint juttatásainak meghatározására a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közal-
kalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 

További foglalkoztatás a nevelési-oktatási intézményekben 
 
1. Gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő, karbantartó, fűtő, udvari munkás, portás stb . munkakö-
rökben az ellátandó feladatoktól függően ajánlott megoldani a foglalkoztatást. 
2. A nevelési-oktatási intézményekben - a feladatoktól függően - az I. részben ajánlott foglalkozta-
tásokon túl 
a) további vezetői megbízások adhatók, 
b) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak létszáma megnövelhető, 
c) speciális végzettségű szakemberek (például orvos, pszichológus, szociális munkás, 
szociálpedapógus, könyvtártechnikus, könyvtáros asszisztens, iskolatitkár (óvodatitkár), szabadidő 
szervező, pedagógiai asszisztens, oktatástechnikus, számítógép kezelő, számítógép rendszerprog-
ramozó, laboráns, ügyviteligépkezelő, munkaügyi, személyzeti és oktatási előadó) foglalkoztathatók 
d) rendszergazda, ha a tanulói létszám eléri a háromszázat* 
e) a technikai létszámot ajánlott megemelni az olyan feladatok ellátásához szükséges létszámmal, 
amelyet a nevelési-oktatási intézmény jogszabály rendelkezései szerint köteles megszervezni (mun-
kavédelem, tűzvédelem, gazdaságj szervezet stb.). 
3. A fenntartó biztosítja az 1. és a 2/c) pontban felsorolt munkakörök betöltéséhez, szakemberek 
foglalkoztatásához szükséges létszámot (a továbbiakban: technikai létszám). A technikai létszám 
nem lehet kevesebb, mint a pedagógusok teljes munkaidejére - beleértve az óraadó tanárok foglal-
koztatási idejét is - számított létszámának 
a) tíz százaléka, de legalább egy létszám az alapfokú művészetoktatási intézményben, 
b) tizenöt százaléka, de legalább kettő létszám szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolában, spe-
ciális szakiskolában, előkészítő szakiskolában, 
c) tizenöt százaléka, de legalább kettő létszám az óvodában, 
d) húsz százaléka, de legalább kettő létszám az általános iskolában, gimnáziumban, 
e) harminc százaléka, de legalább négy létszám a szakközépiskolában, 
f) hatvan százaléka, de legalább kettő létszám a kollégiumban. 
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4. Többcélú intézmény esetén a technikai létszámot a következők szerint kell meghatározni: az ellá-
tott feladatoknak megfelelő intézményre meghatározott pedagógus létszámok összegét el kell oszta-
ni az ellátott feladatok számával. Az így számított létszám nem lehet kevesebb, mint az egyes in-
tézményekhez meghatározott tényleges létszámok összegének a 70 %-a.  A számításoknál a 3. 
pontban felsorolt nevelési és oktatási intézményeket kell figyelembe venni. Emellett biztosítani 
ajánlott a 3. pontban fel nem sorolt feladathoz jogszabályban biztosított létszámot. Ha jogszabály az 
adott feladatra nem határoz meg létszámot, akkor a technikai létszámot feladatonként egy-egy lét-
számmal meg kell növelni. 
5. A technikai létszámot a székhelyen és a telephelyen foglalkoztatott valamennyi pedagógus fog-
lalkoztatási idejére vetítve ajánlott számítani. 
6. A technikai létszámhoz egy létszámot hozzá kell számítani, ha a nevelési-oktatási intézményben 
a gyermekek, tanulók legalább húsz százaléka hátrányos helyzetű, vagy beilleszkedési, tanulási ne-
hézséggel, magatartási rendellenességgel küzd, illetve, ha a sajátos nevelési igényű gyermekeket, 
tanulókat a többiekkel egy csoportban, osztályban nevelik, tanítják. A különböző csoportba tartozó 
gyermekek, tanulók létszámát együttesen is figyelembe lehet venni a húsz százalék megállapításá-
hoz. A technikai létszámhoz tagintézményenként további egy-egy létszám hozzá kell számítani. 
7. A nevelési-oktatási intézmény vezetője dönti el, hogy a technikai létszám terhére milyen, a neve-
lési-oktatási intézmény működésével összefüggő technikai feladatokat (ügyviteli, műszaki, kisegítő, 
karbantartó, fűtő, udvari munkás, portás) old meg, illetve - a kötelező foglalkozáson felül - milyen 
speciális végzettségű szakembert (pszichológust, családpedagógust, fejlesztő pedagógust, logopé-
dust, gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, orvost stb.) alkalmaz. A legalább középiskolai végzett-
séggel és szakirányú szakképzettséggel rendelkező rendszergazda alkalmazása kötelező minden 
olyan középiskolában és szakiskolában, amelyben a tanulói létszám meghaladja a háromszázat, és 
az iskolában a tanítási órák legalább húsz százalékában alkalmazzák a számítógépet. 
8. A technikai létszám keretén felül ajánlott megoldani a nevelési-oktatási intézményben működte-
tett főző és melegítő konyha üzemeltetését. A technikai létszámot meg kell emelni az olyan felada-
tok ellátásához szükséges létszámmal, amelyet a nevelési oktatási intézmény jogszabály rendelke-
zései szerint köteles megszervezni (munkavédelem, tűzvédelem, gazdasági szervezet stb.) 
9. A 3-5. pont alapján számított technikai létszámot a fenntartó arányosan, de legfeljebb negyven 
százalékkal csökkentheti, tört szám esetén a csökkentést felfelé kerekítve, ha a nevelési-oktatási in-
tézmény működésével összefüggő technikai feladatokat külső szolgáltatóval oldatja meg.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1967. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
162/2.  Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/11700/1163. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 101. pontja) - a törvényjavaslat 85. § (24) bekezdésben a Közokt. tv. 1. 
sz. melléklet Első rész „A kötelezően foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak” „Vezetők” al-
cím 1-3. pont módosítását javasolja:     
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„(24) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Első rész „A kötelezően foglalkoztatott vezetők és alkalma-
zottak létszáma” cím [„Vezetők” alcím 1-3. pontja] helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Első rész 
 
[Vezetők] 
 
„[1.  igazgató, óvodavezető minden önálló intézményben   1 
2.  Igazgatóhelyettes, óvodavezető-helyettes   
   -  önálló intézményben 
     ha a gyermekek, tanulók létszáma a százhúszat eléri   1 
     iskolában, ha a tanulók létszáma a hatszázat eléri, további   1 
   -  tagintézményenként – a kollégium kivételével – tagintézmény-vezetőnek   1 
   -  intézményegységenként – a kollégium kivételével – intézményegység vezetőnek, ha a 
gyermekek, tanulók száma eléri a százhúszat   1 
   -  nem önálló kollégiumonként kollégiumvezetőnek   1 
   -  Tagozatonként   
     ha az óvodában a gyermeklétszám a százhúszat, az iskolában a tanulói létszám a százhú-
szat eléri tagozatvezetőnek   1 
3.  gyakorlati oktatásvezető   
   szakközépiskolában és szakiskolában iskolánként, ha a szakképzésben részt vevő tanulók 
létszáma eléri a százhúszat   1] 
 
„A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak ajánlott, illetve köte-

lező (*-gal jelzett) létszáma 
 

Vezetők 
 
1. igazgató, óvodavezető minden önálló intézményben 1* 
2. igazgatóhelyettes, óvodavezető-helyettes 
- önálló intézményben 
  ha a gyermekek, tanulók létszáma a nyolcvanat eléri 1 
  iskolában, ha a tanulók létszáma a négyszázat eléri további 1 
- tagintézményenként - a kollégium kivételével - tagintézmény-vezetőnek 1* 
- intézményegységenként - a kollégium kivételével - intézményegység 1 
  vezetőnek 
- nem önálló kollégiumonként kollégiumvezetőnek 1* 
- tagozatonként 
  ha az óvodában a gyermeklétszám az ötvenet, az iskolában a tanulói létszám a nyolcvanat eléri ta-
gozatvezetőnek 1 
3. gyakorlati oktatásvezető 
szakközépiskolában és szakiskolában iskolánként 1* 
4. gyakorlati oktatásvezető-helyettes 
szakközépiskolában és szakiskolában húsz osztály felett, húsz osztályonként 1 
vagy eltérő szakirányú oktatásnál szakirányonként, ha a szakirányban legalább öt osztály van 1 
5. gazdasági vezető 
önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézményben 1* 
6. A 2. pontban meghatározott kötelező létszámoktól az e melléklet Negyedik 
részében meghatározottak szerint el lehet térni. 
 

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

Iskolában és kollégiumban 
 
1. Az iskolában a pedagógus-munkakörben* foglalkoztatottak létszámát 
- az iskolai osztálylétszám, 
- az osztálybontásra, egyéni foglalkozásra meghatározott időkeret, 
- a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások megszervezésére megállapított órakeret, 
- a napközis és tanulószobai foglalkozásokra megállapított órakeret, 
- a pedagógusok kötelező óraszáma 
alapján kell megállapítani. 
 
Ha külön jogszabályban meghatározottak szerint az iskolai könyvtár működtetése kötelező, a 
könyvtáros tanár (tanító) létszámának megállapításánál minden, az ötödik-tizenharmadik évfolya-
mon a helyi tantervben szereplő könyvtári órát, továbbá a könyvtár nyitva tartásának idejét is aján-
lott figyelembe venni. Az alapfokú művészetoktatási intézményben, ha legalább kettőszáz és legfel-
jebb négyszáz tanuló befogadására létesítették egy, ha több, mint négyszáz tanuló befogadására lé-
tesítették további egy könyvtáros tanárt ajánlott alkalmazni. 
 
2. A kollégiumban pedagógus-munkakörben* foglalkoztatottak létszámát 
- Az 53. § (7) bekezdése szerinti kollégiumi heti kötelező foglalkozások száma és 
- a pedagógusok kötelező óraszáma 
alapján kell megállapítani. 
 
Kollégiumban, ha azt legalább kettőszáz és legfeljebb négyszáz tanuló befogadására létesítették 
egy, négyszáznál több tanuló befogadására létesítették további egy könyvtáros tanár (tanító) alkal-
mazása ajánlott. 
 
3. fejlesztő pedagógus 
az integrációs felkészítésben részt vevő iskolában az integrációs oktatásban  1* 
részt vevő hátrányos helyzetű tanulók létszáma alapján számítva, háromszáz tanulóig a szabadidő-
szervező feladatainak az ellátására is  
háromszáz-négyszázötven tanulóig 1* 
négyszázötven tanuló felett 2 
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 gyermekkel együtt fejleszti a fogyatékos tanulót, legalább heti öt óra foglalkoz-
tatás keretében, nyolc tanulónként 1* 
 

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak 
 

Óvodában 
 
1. szakorvos 
kizárólag fogyatékosokat nevelő óvodában a fogyatékosság típusának megfelelően   0,5* 
2. gyermek- és ifjúsági felügyelő vagy gyógypedagógiai asszisztens 
fogyatékos gyermekeket nevelő óvodai csoportban  1* 
3. dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt 
- a konduktív pedagógiai intézmény óvodájának kivételével - csoportonként  1* 
 

Iskolában és kollégiumban 
 
1. pedagógiai felügyelő kollégiumban nemenként és épületenként 100 tanulóra 
számítva, de legalább 1* 
2. gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 
- általános iskolában, 
- középiskolában, 
- szakiskolában  1 
3. szakorvos 
kizárólag fogyatékosokat nevelő iskolában, kollégiumban, a fogyatékosság típusának megfelelően
 1* 
4. gyermek- és ifjúsági felügyelő vagy gyógypedagógiai asszisztens  
- általános iskolai kollégiumban 1 
- fogyatékosokat nevelő iskolában tizenöt tanulónként 1* 
- gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményként működő általános iskolai  1 
kollégiumban tizenöt tanulónként 
- a siket, a vak, a középsúlyos értelmi fogyatékos, az önálló helyváltoztatásra  1* 
képtelen testi fogyatékos, az autista és a halmozottan fogyatékos tanulókat nevelő és oktató iskolá-
ban és kollégiumban hat tanulónként 
5. szabadidő-szervező 
- az iskolában, kollégiumban, ha a tanulók létszáma eléri a háromszázat  1 
- ha az iskolában jogszabályban meghatározottak szerinti integrációs 1 
felkészítést szerveznek, és az abban részt vevő hátrányos helyzetű tanulók létszáma nem éri el a há-
romszázat, a fejlesztő pedagógus feladatainak ellátására is. 
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 szakközépis-
kolában és szakiskolában, továbbá alapfokú művészetoktatási intézményben 
négyszáz tanulóig  1 
négyszáz tanuló felett  2 
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látássérültek iskoláiban tanulói létszámtól függetlenül további  0,5 
9. úszómester 
tanuszodával rendelkező iskolában  1* 
 
Az utazó szakember hálózat keretében a foglalkoztatás a fővárosi, megyei önkormányzat által kije-
lölt közoktatási intézményben történik. Az álláshelyeket a fővárosban, illetőleg megyében - a szak-
értői és rehabilitációs bizottság nyilvántartása szerint - a többi gyermekkel, tanulóval együtt óvodai 
nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban részesített gyermekek, tanulók - a fogyatékosság típu-
sa szerint - létszámát nyolccal, az utazó gyógytestnevelői álláshelyek létszámát az érintett tanulók 
létszámát tizenkettővel elosztva ajánlott meghatározni. Az osztással - a kerekítés szabályai szerint - 
kialakított csoportra ajánlott tervezni egy-egy - egy csoport esetén a csoport létszámától függetlenül 
legalább egy - a feladat ellátásához szükséges szakembert. Az utazó gyógypedagógust, logopédust, 
konduktort, gyógytestnevelőt stb. a gyermeket, tanulót nevelő, illetve oktató óvoda, iskola megkere-
sésére a munkáltatói jogot gyakorló közoktatási intézmény vezetője rendeli ki. 
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a szabadidő-szervező és a pedagógiai felügyelő pótszabadsá-
gának, valamint juttatásainak meghatározására a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közal-
kalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 

További foglalkoztatás a nevelési-oktatási intézményekben 
 
1. Gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő, karbantartó, fűtő, udvari munkás, portás stb. munkakö-
rökben az ellátandó feladatoktól függően célszerű megoldani a foglalkoztatást. 
2. A nevelési-oktatási intézményekben - a feladatoktól függően - az I. részben ajánlott foglalkozta-
tásokon túl 
a) további vezetői megbízások adhatók, 
b) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak létszáma megnövelhető, 
c) speciális végzettségű szakemberek (például orvos, pszichológus, szociális munkás, 
szociálpedapógus, könyvtártechnikus, könyvtáros asszisztens, iskolatitkár (óvodatitkár), szabadidő 
szervező, pedagógiai asszisztens, oktatástechnikus, számítógép kezelő, számítógép rendszerprog-
ramozó, laboráns, ügyviteli-gépkezelő, munkaügyi, személyzeti és oktatási előadó) foglalkoztatha-
tók 
d) a technikai létszámot ajánlott megemelni az olyan feladatok ellátásához szükséges létszámmal, 
amelyet a nevelési-oktatási intézmény jogszabály rendelkezései szerint köteles megszervezni (mun-
kavédelem, tűzvédelem, gazdaságj szervezet stb.).”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2031. 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 egyetért.   
 
 



- 128 - 

184/1.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/654. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 201. pontja) - a törvényjavaslat 86. § (3) bekezdésben az Üsztv. 50/C. § 
(12) bekezdés módosítását javasolja:     
 
/Az Üsztv. 50/C. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(12) A hitelintézet a negyedévet követő hónap 15. napjáig tájékoztatja a [Kincstárt] Magyar Ál-
lamkincstárt az ügyésznek nyújtott kölcsönök állami kezességvállalással érintett része negyedév vé-
gén fennálló állományáról, továbbá e kölcsönök számáról. Az adatgyűjtés és adatszolgáltatás egyedi 
azonosításra alkalmatlan módon történhet.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1760-7. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
184/2.  Dr. Nagy Sándor, Kovács Tibor, Balogh József és Gulyás József képviselők - kapcso-
lódva a T/11700/11. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 193. és 
217. pontjai) - a törvényjavaslat 87. § (5) bekezdésben a Priv.tv. 69/A. § 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 megvalósítása 
érdekében az állam vállalkozói vagyonába tartozó, a vagyongazdálkodás céljaira feleslegessé 
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 – a részvényesi jogokat gyakorló mi-
niszter előterjesztése alapján a Kormány dönt. A tulajdonjog átruházásáról az ÁPV Rt. és az 
önkormányzat szerződésben állapodik meg. E rendelkezés nem alkalmazható azokra az ingat-
lanokra, amelyek önkormányzatoknak történő átadására külön törvényben foglalt feltételek 
és eljárásrend irányadó. Az önkormányzat az ingyenesen juttatott ingatlant értékesítheti. Az 
értékesítésből származó bevételt az önkormányzat csak az igénybejelentésben szereplő felada-
tokra használhatja fel. 
 
(7) A helyi önkormányzati feladatok ellátását hatékonyan szolgáló, az állam vállalkozói va-
gyonába tartozó gazdasági társaságok vagy azok tulajdonába tartozó eszközök – kivételesen 
indokolt esetben térítés nélkül – önkormányzati tulajdonba adhatók. Az erre vonatkozó 
igényt az önkormányzat képviselő-testületének határozatáról készített kivonattal kell bejelen-
teni. A tulajdonba adásról az ÁPV Rt. Igazgatóságának javaslata alapján a Kormány dönt. A 
tulajdonjog átruházásáról az ÁPV Rt. és az önkormányzat szerződésben állapodik meg.] 
 
(6) A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése, valamint a foglal-
koztatási, a szociális, a sport, a kulturális és közművelődési, az informatikai-kommunikációs, a gaz-
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daság- és területfejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében, a civil szervezetek működésének 
támogatása, valamint a kistérségi kohézió erősítése érdekében az állam vállalkozói vagyonába tar-
tozó, a vagyongazdálkodás céljára feleslegessé vált, ingatlan vagyon ingyenesen az ingatlan fekvése 
szerinti helyi önkormányzati tulajdonba, vagy a kistérségben több önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás vagy a kistérségi fejlesztési tanács (a továbbiakban együtt: kedvezményezett) tu-
lajdonába adható. Az erre vonatkozó igényt a képviselőtestület, a többcélú kistérségi társulás taná-
csa, a kistérségi fejlesztési tanács határozatáról készített kivonattal kell bejelenteni. A határozatnak, 
illetve arról készült kivonatnak tartalmaznia kell a kötelező vagy önként vállalt feladat megnevezé-
sét, illetve egyéb megvalósítani kívánt célt, annak jogszabályi alapját, az igényelt ingatlant, a meg-
valósítani kívánt célnak az önkormányzati és kistérségi fejlesztési tervekkel való összhangját, új be-
ruházás, felújítás esetén az ehhez szükséges forrásokra vonatkozó tervet, a létesítmény fenntartására 
vonatkozó működési költségek biztosítására vonatkozó adatokat. A tulajdonba adásról - az ÁPV. 
Rt. Igazgatóságának javaslata alapján, a 6. §-ban meghatározott vagyonkör tekintetében az ott meg-
határozott, illetékes miniszterek véleményének kikérésével - a részvényesi jogokat gyakorló minisz-
ter és a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter előterjesztése alapján a Kormány dönt. A tulaj-
donjog átruházásáról   az ÁPV. Rt. és a kedvezményezett szerződésben állapodik meg. E bekezdés 
rendelkezései nem  alkalmazhatók azokra az ingatlanokra, melyek önkormányzatok részére történő 
átadására külön törvényben foglalt feltételek és eljárásrend irányadó. Nem tagadható meg a tulaj-
donba adás, ha az igénybejelentő e bekezdésben foglaltaknak megfelel és a bejelentéskor a vagyon 
az önkormányzat birtokában, illetve kezelésében van. 
 
(7) A helyi önkormányzati feladatok ellátását hatékonyan szolgáló, az állam vállalkozói vagyonába 
tartozó gazdasági társaságok, azok üzletrésze vagy azok tulajdonába tartozó eszközök - kivételesen 
indokolt esetben térítés nélkül - a kedvezményezett tulajdonába adhatók. Az erre vonatkozó igény 
bejelentésére a (6) bekezdésben foglaltak irányadók. A tulajdonba adásról az ÁPV. Rt. Igazgatósá-
gának, illetve a részvényesi jogot gyakorló miniszter véleményének kikérésével a privatizációért fe-
lelős miniszter és a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter előterjesztésére a Kormány dönt. A 
tulajdonjog átruházásáról az ÁPV Rt., illetve a részvényesi jogot gyakorló miniszter és a kedvez-
ményezett szerződésben állapodik meg. 
 
(8) A (6)-(7) bekezdésben foglaltak szerint a kedvezményezett tulajdonába került ingatlant és egyéb 
vagyont a kedvezményezett értékesítheti. Az értékesítésből származó bevételt a kedvezményezett 
csak az igénybejelentésben szereplő feladatokra vagy az ÁPV. Rt.-vel (részvényesi jogot gyakorló-
val) kötött szerződés módosításával a fejlesztési programjában meghatározott célok megvalósítására 
használhatja fel. E rendelkezést e törvény hatályba lépését megelőzően a helyi önkormányzat részé-
re átadott ingatlanok tekintetében is alkalmazni kell .”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány azonos tartalmú az ajánlás 186/1., 187/1., 187/2. pontjában foglal-
takkal.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1915. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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



- 130 - 

- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
186/1.  Dr. Nagy Sándor, Kovács Tibor és Balogh József képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/11. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 193. és 217. 
pontjai) - a törvényjavaslat 87. § (5) bekezdésben a Priv.tv. 69/A. § (6) bekezdés módosítását ja-
vasolják:     
 
„(5) A Priv.tv. 69/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése, valamint a fog-
lalkoztatási, a szociális, a sport-, a kulturális és közművelődési, az informatikai-kommunikációs, a 
gazdaság- és területfejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében a civil szervezetek működésé-
nek támogatása, valamint a kistérségi kohézió erősítése érdekében az állam vállalkozói vagyonába 
tartozó, a vagyongazdálkodás céljaira feleslegessé vált ingatlan[ok] vagyon ingyenesen az ingatlan 
fekvése szerinti helyi önkormányzati tulajdonba, vagy a kistérségben több önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás vagy a kistérségi fejlesztési tanács (a továbbiakban együtt: kedvezmé-
nyezett) tulajdonába adható[k]. Az erre vonatkozó igényt a képviselő-testület, a többcélú kistérségi 
társulás tanácsa, a kistérségi fejlesztési tanács határozatáról készített kivonattal kell bejelenteni. A 
határozatnak, illetve arról készült kivonatnak tartalmaznia kell a kötelező vagy önként vállalt fel-
adat megnevezését, illetve egyéb megvalósítani kívánt célt, annak jogszabályi alapját, az igényelt 
ingatlant, a megvalósítani kívánt célnak az önkormányzati és kistérségi fejlesztési tervekkel való 
összhangját, új beruházás, felújítás esetén az ehhez szükséges forrásokra vonatkozó tervet, a léte-
sítmény fenntartására vonatkozó működési költségek biztosítására vonatkozó adatokat. A tulajdon-
ba adásról – az ÁPV Rt. Igazgatóságának javaslata alapján, a 6. §-ban meghatározott vagyonkör te-
kintetében az ott [megjelölt] meghatározott, illetékes miniszterek [egyetértése esetén] véleményé-
nek kikérésével – a részvényesi jogokat gyakorló miniszter és a Miniszterelnöki Hivatalt vezető mi-
niszter előterjesztése alapján a Kormány dönt. A tulajdonjog átruházásáról az ÁPV Rt. és [az ön-
kormányzat] és a kedvezményezett szerződésben állapodik meg. E bekezdés rendelkezései nem al-
kalmazhatók azokra az ingatlanokra, [a]melyek önkormányzatok[nak] részére történő átadására kü-
lön törvényben foglalt feltételek és eljárásrend irányadó. [Az önkormányzat az ingyenesen jutta-
tott ingatlant értékesítheti. Az értékesítésből származó bevételt az önkormányzat csak az 
igénybejelentésben szereplő feladatokra használhatja fel.] Nem tagadható meg a tulajdonba 
adás, ha az igénybejelentő e bekezdésben foglaltaknak megfelel és a bejelentéskor a vagyon az ön-
kormányzat birtokában, illetve kezelésében van.”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187/1. (1790. sz. jav. - 87.§ (5) priv.tv.69/A.§ (7) ), 187/2. 
(1790. sz. jav. - 87.§ (5) priv.tv.69/A.§ új(8) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1790. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
187/1.  Dr. Nagy Sándor, Kovács Tibor és Balogh József képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/11. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 193. és 217. 
pontjai) - a törvényjavaslat 87. § (5) bekezdésben a Priv.tv. 69/A. § (7) bekezdés módosítását ja-
vasolják:     
 
/A Priv.tv. 69/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(7) A helyi önkormányzati feladatok ellátását hatékonyan szolgáló, az állam vállalkozói vagyonába 
tartozó gazdasági társaságok, azok üzletrésze vagy azok tulajdonába tartozó eszközök – kivételesen 
indokolt esetben térítés nélkül – [önkormányzati] a kedvezményezett tulajdonába adhatók. Az erre 
vonatkozó igény[t az önkormányzat képviselő-testületének határozatáról készített kivonattal 
kell bejelenteni. A tulajdonba adásról az ÁPV Rt. Igazgatóságának javaslata alapján] bejelen-
tésére a (6) bekezdésben foglaltak irányadók. A tulajdonba adásról az ÁPV. Rt. Igazgatóságának, 
illetve a részvényesi jogot gyakorló miniszter véleményének kikérésével a privatizációért felelős 
miniszter és a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter előterjesztésére a Kormány dönt. A tulaj-
donjog átruházásáról az ÁPV Rt. [és az önkormányzat], illetve a részvényesi jogot gyarkotló mi-
niszter és a kedvezményezett szerződésben állapodik meg.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186/1. (1790. sz. jav. - 87.§ (5) priv.tv.69/A.§ (6) ), 187/2. 
(1790. sz. jav. - 87.§ (5) priv.tv.69/A.§ új(8) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1790. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
187/2.  Dr. Nagy Sándor, Kovács Tibor és Balogh József képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/11. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 193. és 217. 
pontjai) - a törvényjavaslat 87. § (5) bekezdésben a Priv.tv. 69/A. § kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új (8) bekezdés  felvételével:     
 
„(8) A (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint a kedvezményezett tulajdonába került ingatlant és 
egyéb vagyont a kedvezményezett értékesítheti. Az értékesítésből származó bevételt a kedvezmé-
nyezett csak az igénybejelentésben szereplő feladatokra vagy az ÁPV. Rt.-vel (részvényesi jogot 
gyakorlóval) kötött szerződés módosításával a fejlesztési programjában meghatározott célok meg-
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valósítására használhatja fel. E rendelkezést e törvény hatályba lépését megelőzően a helyi önkor-
mányzat részére átadott ingatlanok tekintetében is alkalmazni kell.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186/1. (1790. sz. jav. - 87.§ (5) priv.tv.69/A.§ (6) ), 187/1. 
(1790. sz. jav. - 87.§ (5) priv.tv.69/A.§ (7) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1790. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
196/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 89. §-
ban a Szja tv.  felvételével:     
 

„A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 
 
„89. § (1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. 
számú mellékletének 5.7. alpontja a következők rendelkezés lép: 
 
„5.7. az utazási bérlettel vagy az utazási menetjeggyel (a továbbiakban együtt: utazási bérlet) törté-
nő munkába járáshoz 
 
a) a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet szerinti munkába 
járás esetén az utazási bérlet árát meg nem haladó a munkáltató által adott költségtérítés, feltéve, 
hogy az utazási bérleten a magánszemély utazási igazolványának száma vagy ennek hiányában a 
magánszemély nevére szóló számla igazolja az általa történt felhasználást vagy a munkába járással 
kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén a munkál-
tató által juttatott utazási bérlet, ideértve azt az esetet is, ha a juttatást a munkáltató a nevére szóló 
számla ellenében történő térítés formájában teljesíti; 
 
b) a munkáltató által a nevére szóló számlával megvásárolt, a munkavállalónak ingyenesen juttatott 
helyi utazási bérlet árából a 8.17. pontban említett juttatás (e rendelkezés alkalmazásában étkezési 
juttatás) hiányában a havi 2000 forintot, vagy a kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító 
utalvány formájában ingyenesen adott étkezési juttatás értékének és az említett bérlet árának együt-
tes összegéből a havi 6000 forintot, vagy a 8.17. pont szerinti más ingyenes étkezési juttatás értéké-
nek és az említett bérlet árának együttes összegéből a havi 10 000 forintot meg nem haladó összeg 
azzal, hogy 
 
ba) ugyanazon magánszemély esetében a három lehetőség közül kiválasztott juttatási mód a naptári 
év egészére szól; 
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bb) az ingyenes bérlet értékéből vagy az ingyenes bérlet és az ingyenes étkezési juttatás együttes ér-
tékéből az adómentes részt meghaladó összeg, továbbá a munkaviszony megszűnése esetén a bérlet 
árának a megszűnést követő időszakra jutó arányos része adóköteles természetbeni juttatásnak mi-
nősül; 
 
bc) ha a bérlet érvényességi ideje nem naptári hónapra szól az adómentes részt és az adóköteles 
természetbeni juttatást naptári hónapra arányosan átszámítva kell meghatározni; 
 
bd) az adókötelezettség alá eső érték után az adót a munkáltató az adóév utolsó napjára - ha a ma-
gánszemély munkaviszonya megszűnik, a munkaviszony utolsó napjára - állapítja meg és az adózás 
rendjéről szóló törvénynek a kifizetőre irányadó rendelkezései szerint fizeti meg és vallja be.” 
 
(2) Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.29. alpontja a következők rendelkezés lép: 
 
„8.29. a munkáltató, volt munkáltató által a csoportos létszámleépítés miatt elbocsátott, vagy elbo-
csátandó munkavállalók részére nyújtott olyan szolgáltatás, mellyel a munkáltató a munkavállaló 
újra-elhelyezkedését támogatja, azzal, hogy e rendelkezés alkalmazásában a munkavállaló újra-
elhelyezkedését támogató szolgáltatásnak minősül a pszichológiai tanácsadás, az át- illetve tovább-
képzés, a munkajogi tanácsadás;” 
 
(3) E § 2005. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2005. január 1-jétől megszerzett jövede-
lemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2114. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
196/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 89. §-
ban a Tao.  felvételével:     
 

„A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása 
 
89. § (1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: 
Tao.) 7. §-ának (1) bekezdése a következő dzs) ponttal egészül ki: 
 
/Az adózás előtti eredményt csökkenti/ 
 
„dzs) az adózó 
 
a) döntése szerint, a fedezeti ügylettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi 
eszköz értékének növekedéseként, illetve a hosszúlejáratú kötelezettség értékének csökkenéseként a 
mérlegfordulónapi értékeléskor a devizaárfolyam változása alapján eszközönként, kötelezettségen-
ként elszámolt összeg, 
b) az eszköznek a befektetett pénzügyi eszközök közül történő kikerülésekor (ideértve az értékvesz-
tés elszámolását is), a kötelezettségnek a hosszúlejáratú kötelezettségek közül történő kikerülésekor 
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a megelőző adóévekben a 8. § (1) bekezdés dzs) pontja a) alpontja alapján adózás előtti eredmény 
növeléseként elszámolt összeggel, részbeni kikerülése esetén a külföldi pénzértékben kimutatott 
könyv szerinti érték csökkenésének a megelőző adóév utolsó napján kimutatott könyv szerinti ér-
tékkel arányosan számított összeggel, azzal, hogy e rendelkezést valamennyi olyan értékelt eszköz-
re, kötelezettségre alkalmazni kell, amelyeknek az árfolyam különbözetét bevételként el kell szá-
molni,” 
 
(2) A Tao. 8. §-ának (1) bekezdése a következő dzs) ponttal egészül ki: 
 
/Az adózás előtti eredményt növeli:/ 
 
„dzs) az adózó 
 
a) a 7.§ (1) bekezdésének dzs) pontja a) alpontjában foglaltak alkalmazása esetén a fedezeti ügylet-
tel nem fedezett, befektetett pénzügyi eszköz értékének csökkenéseként, illetve a hosszúlejáratú kö-
telezettség értékének növekedéseként a mérlegfordulónapi értékeléskor a devizaárfolyam változása 
alapján eszközönként, kötelezettségenként elszámolt összeg, 
 
b) az eszköznek a befektetett pénzügyi eszközök közül történő kikerülésekor (ideértve az értékvesz-
tés elszámolását is), a kötelezettségnek a hosszúlejáratú kötelezettségek közül történő kikerülésekor 
a megelőző adóévekben a 7. § (1) bekezdés dzs) pontja a) alpontja alapján adózás előtti eredmény 
csökkentéseként elszámolt összeggel, részbeni kikerülése esetén a külföldi pénzértékben kimutatott 
könyv szerinti érték csökkenésének a megelőző adóév utolsó napján kimutatott könyv szerinti ér-
tékkel arányosan számított összeggel, azzal, hogy e rendelkezést valamennyi olyan értékelt eszköz-
re, kötelezettségre alkalmazni kell, amelyeknek az árfolyam különbözetét ráfordításként el kell 
számolni,” 
 
(3) E törvény Tao.-t módosító rendelkezése 2005. január1-jén lép hatályba, azzal, hogy előírásait a 
2004. december 31-én hatályos rendelkezések szerint készített bevallásában is lehet a társasági adó-
alap megállapítására és társasági adókötelezettségre alkalmazni.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2115. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
196/3.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/654. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 201. pontja) - a törvényjavaslat 90. § (2) bekezdésben a Hpt. 51. § (7) 
bekezdés módosítását javasolja:     
 
/A Hpt. 51. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(7) A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha a magyar 
bűnüldöző szerv, illetőleg az [ORFK] Országos Rendőr-főkapitányság – a pénzmosás megelőzésé-
ről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva, 
vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv, illetőleg külföldi Pénzügyi 
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Információs Egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából – írásban kér banktitoknak minősülő 
adatot a pénzügyi intézménytől, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi adatkérő által alá-
írt titoktartási záradékot.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1760-8. 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, 
- a Rendészeti bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
198/1.  Az Egészségügyi bizottság - a törvényjavaslat 95. § kiegészítését javasolja a következő új 
(4) bekezdésében az Ebtv. 38/B. §  felvételével:     
 
„(4) Az Ebtv. a következő 38/B. §-sal egészül ki: 
 
„38/B. § Az OEP az ellenőrzések hatékonyságának elősegítése céljából, valamint a finanszírozott 
kapacitások megfelelőségének, és az ellátott népesség ellátás szempontjából lényeges jellemzőivel 
való összhangjának folyamatos értékelése, továbbá a külön törvény szerinti irányított betegellátási 
modellkísérlet megfelelő működtetése érdekében figyelemmel kíséri a biztosított részére nyújtott 
egészségbiztosítási ellátásokat és a finanszírozás költséghatékonyságának növelése szempontjából 
elemzi azokat. Az OEP a biztosított ellátási érdekét, valamint az ellátott lakosság egészségi állapo-
tát közvetlenül érintő megállapításokról tájékoztatja a biztosított részére háziorvosi ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatót.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/2. (1757. sz. jav. - XV.fej. 95.§ új(6) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1757. 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.   
 
 
198/2.  Az Egészségügyi bizottság - a törvényjavaslat 95. § kiegészítését javasolja a következő új 
(6) bekezdésében az Ebtv. 79. § (1) bekezdés  felvételével:     
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„(6) Az Ebtv. 79. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az OEP és igazgatási szervei - ideértve a társadalombiztosítási feladatokat külön jogszabály 
vagy megállapodás alapján ellátó munkáltatókat és egyéb szerveket - természetes személyről adato-
kat az egészségbiztosítási ellátások, illetőleg a társadalombiztosítás szerveinek hatáskörébe utalt 
más ellátások megállapítása, folyósítása és ellenőrzése, valamint a 38/B. §-ban meghatározott fel-
adata ellátása céljából TAJ-számon, társadalombiztosítási folyószámlaszámon, illetőleg nyugdíjfo-
lyósítási törzsszámon tarthatnak nyilván.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1757. sz. jav. - XV.fej. 95.§ új(4) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1757. 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.   
 
 
198/3.  Dr. Bartha László képviselő - kapcsolódva a T/11700/100. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 104. pontja) - a törvényjavaslat 96. §-ban az Eütv. elhagyását javasolja:     
 

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

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

„Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat 
 
156/A. § (1) Az Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat (a továbbiakban: EFE) a Nemzeti Fejlesztési 
Tervvel, a regionális fejlesztési tervekkel, az Europai Unió által meghatározott fejlesztési irá-
nyokkal összhangban lévő egészségügyi fejlesztések támogatását szolgáló fejezeti kezelésű elői-
rányzat. 
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(2) Az EFE az Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat Központi részéből (továbbiakban: központi 
rész) és az Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat Regionális részéből  (továbbiakban: regionális 
rész) áll. 
 
(3) A központi rész felhasználása kizárólag a NEP-pel összhangban 
 
a) kormányzati projektek támogatására, 
b) a regionális egészségpolitikai programban szereplő fejlesztések, átalakítások, rekonstrukciók 
finanszírozására, 
c) az Európai Unió strukturális alapjaiból megszerezhető forrásokhoz szükséges önrész kiegészí-
tésére, továbbá 
 d) a RET által támogatott prevenciós programra 
történhet. 
 
156/B. §  (1) A központi rész forrásainak felhasználásáért az egészségügyi miniszter felel. A köz-
ponti részben a 156/A. § (3) bekezdésének b)-e) pontjaiban meghatározott célokat szolgáló forrá-
sok elosztása pályázati úton történik, kivéve a külön jogszabály szerinti Irányított Betegellátási 
Modellkísérletben szervezőként résztvevő egészségügyi szolgáltatót megillető prevenciós díjat. Le-
hetőség van a pályázott összeg egészének vagy egy részének vissza nem térítendő támogatás for-
májában történő átadására is. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázaton kizárólag egészségügyi szolgáltatók vehetnek részt, akik a 
pá1yázatot a RET-hez nyújthatják be. A köponti fejlesztési rész felhasználására benyújtott pályá-
zatokat a RET rangsorolva továbbküldi az egészségügyi miniszternek. 
 
(3) A pályázatok rangsorolása, illetve elbírálása során azokat a pályázatokat kell előnyben része-
síteni, amely további pályázat útján elnyerhető források megszerzéséhez rendelkezésre álló önrész 
kiegészítését, valamint az ellátás szakmai szerkezetének átalakítását szolgálják. 
 
(4) A pályázati eljárás részletes szabályait az egészségügyi miniszter rendeletben határozza meg. 
 
156/C. § (1) A regionális rész az egészségügyi régióban működő egészségügyi közszolgáltatók re-
gionális fejlesztéseinek támogatását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat. 
 
(2) A regionális rész célja 
 
a) a decentralizáció, a regionalitás elvének érvényre juttatásával az igazságosságra törekvő és az 
esélyegyenlőtlenségeket kiegyenlítő regionális egészségügyi fejlesztések pénzügyi támogatása, 
b) az Európai Unió strukturális alapjaiból megszerezhető forrásokhoz szükséges önrész kiegészí-
tése. 
 
(3) A regionális rész a NEP-pel összhangban kizárólag 
 
a) a regionális egészségpolitikai programban szereplő fejlesztések, átalakítások, rekonstrukciók 
finanszírozására, 
b) a (2) bekezdés b )pontja szerinti célra használható fel. 
 
(4) A regionális rész forrásainak felhasználásáért a RET felel. A források elosztása pályázati 
úton történik, amelyen kizárólag egészségügyi szolgáltatók vehetnek részt. A pályázott összeg egé-
sze vagy egy része vissza nem térítendő támogatás formájában is átadható. 
 
(5) A pályázatok elbírálása során azokat a pályázatokat kell előnyben részesíteni, amely 
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a) további pályázat útján elnyerhető források megszerzéséhez rendelkezésre álló önrész kiegészí-
tését szolgálja, 
b) az ellátás szakmai szerkezetének átalakítását célozza. 
 
(6) A pályázati eljárás részletes szabályait az egészségügyi miniszter rendeletben határozza meg. 
 
156/D. § (1) Az EFE forrásai 
 
a) az állam tulajdonában lévő egészségügyi célt szolgáló ingatlanok értékesítéséből származó be-
vétel, 
b)  az egészségügyi ellátás fejlesztésére, illetőleg a 156/A. §  (3) bekezdés e) pontjában meghatáro-
zott prevenciós programokra a központi költségvetésben az Egészségügyi Minisztérium fejezeté-
ben tervezett és az EFE részére átadott előirányzat, 
c) az EFE előző évi pénzmaradványa, 
d) önkéntes adományok, 
e) egyéb támogatások, 
f) egyéb bevételek. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételek 25 %-a a központi részt, 75 %-a a regionális részt 
illeti. Költségvetési támogatás esetében a költségvetési törvény az e törvényben meghatározott 
arányokat eltérően is megállapíthatja. 
 
(3) A részek bevételeit, kiadásait, pénzmaradványát egymástól elkülönítetten kell kezelni.” 
 
(6) Az Eütv. 247. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3)-(4)  bekez-
dések számozása (4)-(5)  bekezdésre változik: 
 
„(3) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy az EFE központi és regionális részéből 
megszerezhető forrásokra irányuló pályázatok eljárási szabályait rendeletben állapítsa meg.]”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2060. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
198/4.  Gusztos Péter képviselő, valamint Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. 
Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és 
Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1098. számú módosító javaslathoz (T/11700/1759. 
sz. ajánlás 200. pontja) - a törvényjavaslat 96. §-ban az 1997. évi CXXIV. törvény elhagyását ja-
vasolják:     
 

[Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. 
törvény módosítása] 
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„96. § [Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló – módosított 
– 1997. évi CXXIV. törvény 6. §-a (2)-(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás meghatározása minden évben a költségveté-
si tervezéskor ismert adatok alapján történik az éves költségvetésről szóló törvényben, a köz-
oktatási törvény szerint államilag előírt oktatási feladatok, illetve a szociális törvényben meg-
határozott szolgáltatások számított igénybevételének figyelembevételével. 
 
(3) A kiegészítő támogatás tervezett és tényleges összegének számításához az önkormányzatok 
szociális ágazati, illetve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint államilag előírt 
ellátás keretében a közoktatási szakfeladatra fordított működési kiadásainak és felújítási költ-
ségeinek összegét csökkenteni kell az intézményi saját bevételekkel, továbbá a közoktatásra 
központosított előirányzatból adott olyan külön támogatással, amelyhez pályázat útján az ön-
kormányzati és egyházi fenntartó, illetve intézményei egyaránt hozzájuthatnak. Az így megál-
lapított összegből határozandó meg a normatív támogatás aránya és a kiegészítő támogatás 
számított összege.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1960., 1993., 2017. 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 Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
198/7.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 96. §-ban az 1997. évi CXXIV. törvény el-
hagyását javasolja:     
 
„[Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. 

törvény módosítása 
 

96. § 
 
Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló – módosított – 1997. 
évi CXXIV. törvény 6. §-a (2)-(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás meghatározása minden évben a költségveté-
si tervezéskor ismert adatok alapján történik az éves költségvetésről szóló törvényben, a köz-
oktatási törvény szerint államilag előírt oktatási feladatok, illetve a szociális törvényben meg-
határozott szolgáltatások számított igénybevételének figyelembevételével. 
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(3) A kiegészítő támogatás tervezett és tényleges összegének számításához az önkormányzatok 
szociális ágazati, illetve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint államilag előírt 
ellátás keretében a közoktatási szakfeladatra fordított működési kiadásainak és felújítási költ-
ségeinek összegét csökkenteni kell az intézményi saját bevételekkel, továbbá a közoktatásra 
központosított előirányzatból adott olyan külön támogatással, amelyhez pályázat útján az ön-
kormányzati és egyházi fenntartó, illetve intézményei egyaránt hozzájuthatnak. Az így megál-
lapított összegből határozandó meg a normatív támogatás aránya és a kiegészítő támogatás 
számított összege.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány azonos tartalmú az ajánlás 198/4. pontjába foglalt javaslattal.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2129. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
198/8.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1098. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 200. pontja) - a törvényjavaslat 96. §-ban az 1997. évi CXXIV. törvény 
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] 11. 
§-a a következő mondattal egészül ki: 
 
[„(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 
önkormányzatok szociális ágazati, illetve a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény sze-
rint államilag előírt ellátás keretében a közoktatási szakfeladatra fordított működési kiadása-
inak és felújítási költségeinek összegét csökkenteni kell az intézményi saját bevételekkel, to-
vábbá a közoktatásra központosított előirányzatból adott olyan külön támogatással, amelyhez 
pályázat útján az önkormányzati és egyházi fenntartó, illetve intézményei egyaránt hozzájut-
hatnak . Az így megállapított összegből határozandó meg a normatív támogatás aránya és a 
kiegészítő támogatás számított összege.”] 
 
„Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a kiegészítő támogatás számítá-
sának elveit, valamint az elszámolás rendjét.” „    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1953. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
200/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 98. § (1) bekezdésben a Cst. 11. § kiegészí-
tését javasolja a következő új (1) bekezdés  felvételével:     
 
„(1) A családok támogatásáról szóló - módosított - 1998. évi LXXXIV. törvény (továbbiakban Cst.) 
11. §-ának (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A családi pótlék havi összege 
 
a) egygyermekes család esetén 5100 Ft, 
b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 6000 Ft, 
c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 6200 Ft, 
d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 7200 Ft, 
e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 7800 Ft, 
f) három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 8400 Ft, 
g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint a 7. § (1) 
bekezdésének b)-c) pontja szerinti intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszü-
lőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 13 900 Ft, 
h) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, 
súlyosan fogyatékos gyermek után, valamint a 7. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti személynek 
15700 Ft, 
i) a 7. § (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, hivatásos 
nevelőszülőnél elhelyezett, a g) és h) pontok alá nem tartozó gyermek, valamint a 8. § (3) bekezdé-
sének b) pontja alá tartozó személy esetén 7200Ft.”„    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2105. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
200/2.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/654. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 201. pontja) - a törvényjavaslat 103. § elhagyását javasolja:     
 

„[A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosítása 
 
103. § A földgázellátásról szóló – módosított – 2003. évi XLII. törvény 50. §-ának (3) bekezdé-
se helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A célelőirányzat bevételét képezi: 
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a) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 20. § (3) bekezdésének ba) pontjában 
meghatározott bányajáradéknak a 12%-ot meghaladó része, valamint 
b) a gázárszabályozásra vonatkozó külön jogszabályban biztosított lehetőség alapján a köz-
üzemi nagykereskedő döntése szerint földgázár-kiegyenlítés címén befizetett hozzájárulás.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210/15. (1760-9. sz. jav. - 107.§ (2) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1760-9. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
201/1.  Dr. Nagy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1707. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 40. pontja) - a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 
106/A. §-ban a Tftv.  felvételével:     
 

„A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról 
 
106/A. § (1) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 22. §-
ának (3) bekezdése helyébe a következő (3)-(4) bekezdés lép: 
 
„(3) Törvény a vállalkozási övezetben az övezeti fejlesztési célok megvalósításának helyi forrása-
ként övezeti területfejlesztési hozzájárulás megfizetését rendelheti el. Az övezeti területfejlesztési 
hozzájárulás mértékét a költségvetési törvényben kell meghatározni. 
 
(4) A helyi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások, a területfejlesztési önkormányzati tár-
sulások, valamint a kistérségi fejlesztési tanácsok sajátos területfejlesztési céljaik érdekében ipari 
parkokat és egyéb fejlesztési egységeket hozhatnak létre.” 
 
(2) A Tftv. 22. §-át követően az alábbi 22/A-22/B. §-okkal egészül ki: 
 
„22/A. § A Kormány 
 
a) kialakítja az övezetek központi és helyi fejlesztéséért és működtetéséért felelős intézményrend-
szert és biztosítja ezen intézmények működési feltételeit; 
 
b) ösztönzi az övezeten belül a korszerű, innovatív tevékenységet folytató vállalkozások letelepedé-
sét, illetve elősegíti a meglévő vállalkozások megerősödését; 
 
c) meghatározza a pénzügyi eszközök és az igénybe vehető kedvezmények pénzügyi és monitoring 
szabályait; 
 
d) elfogadja a vállalkozási övezetek középtávú fejlesztési stratégiáját, melynek végrehajtásáról 
négyévente beszámol az Országgyűlésnek.” 
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„22/B. § (1) A vállalkozási övezet működtetését e törvény alapján létrehozott szervezet végzi. 
 
(2) A vállalkozási övezet fejlesztésével, irányításával és működtetésével, az övezetre vonatkozó 
szabályok megtartásának ellenőrzésével megbízott szervezet olyan közhasznú társaság (a további-
akban: működtető szervezet), amely ellátja a vállalkozási övezetben a területfejlesztéssel kapcsola-
tos koordinációs és monitoring feladatokat is. 
 
(3) A működtető szervezet köteles a vállalkozási övezetre vonatkozó szabályokat betartani, s jogo-
sult az arra vonatkozó szabályok szerint a vállalkozási övezethez fűződő pénzügyi kedvezmények 
igénybevétele céljából harmadik személlyel szerződést kötni. 
 
(4) A működtető szervezet alapítója - a miniszter kezdeményezésére - a Regionális Fejlesztési Hol-
ding Rt., illetve a rendelet hatályba lépése előtt a vállalkozási övezetet működtető jogi személyiségű 
szervezet, vagy a miniszter által kijelölt, illetve felkért más alapító. A működtető szervezetben - a 
nemzetközi színvonalú kutatás-fejlesztés, oktatás és az ezek eredményeit felhasználó fejlett techno-
lógiájú gazdasági tevékenység komplex fejlesztését biztosító övezetek kivételével - Regionális Fej-
lesztési Holding Rt. részesedésének mértéke alapján a szavazatok több mint felével rendelkezik. A 
működtető szervezet megalapítására a rendelet hatálybalépését követően kerül sor. 
 
(5) A működtető szervezet közhasznú társaság: 
 
a) amely könyvvizsgálóval rendelkezik, 
 
b) amelynél felügyelő bizottság működik, 
 
c) amely tevékenységi körében az e rendeletből eredő és ehhez kapcsolódó feladatokat láthatja el, 
 
d) amelynél alapító okirata rögzíti, hogy a társaság adózás utáni eredményét a vállalkozási övezet-
ben felhasználandó további fejlesztésre, üzemeltetésre és tartalékképzésre fordítja, 
 
e) amely e törvény alapján kiemelten közhasznú nyilvántartásba vételre került. 
 
(6) A működtető szervezet feladatait, valamint a működtető szervezetre vonatkozó összeférhetetlen-
ségi szabályokat a Kormány rendeletben határozza meg.” 
 
(3) A Tftv. a következő 22/C. §-sal egészül ki: 
 
„22/C. § (1) A vállalkozási övezetben a vállalkozásokat segítő, meghatározott 
területen igénybe vehető kedvezmények különösen: 
 
a) vállalkozási övezetben megvalósuló beruházások esetén a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996 . évi LXXXI. törvény 22/B. § fejlesztési adókedvezményének kedvezményes igénybevé-
tele; 
 
b) a vállalkozási övezetben székhellyel, bejelentett telephellyel rendelkező vállalkozásoknak a 
szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tör-
vény meghatározott hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége alóli mentessége; 
 
c) a vállalkozási övezetben székhellyel, bejelentett telephellyel rendelkező vállalkozásoknak a köz-
ponti költségvetési, ágazati és decentralizált állami támogatásokra kiírt pályázatainál az EK jogsza-
bályok által meghatározott legmagasabb támogatási mértékének biztosítása; 
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d) a vállalkozási övezetben székhellyel, bejelentett telephellyel rendelkező vállalkozásoknak a köz-
ponti költségvetési, ágazati és decentralizált állami  támogatásokra kiírt pályázatait forráshiányra 
hivatkozással nem lehet elutasítani; 
 
e) a vállalkozási övezetben székhellyel, bejelentett telephellyel rendelkező vállalkozások többségi 
állami tulajdonban álló pénzintézettől igényelt hitelek esetében mentesülnek a hitelbírálati díj meg-
fizetése alól. A hitelbírálati díjat a központi költségvetés átvállalja. 
 
(2) Az (1) bekezdés b) és e) pontjában meghatározott támogatások a külön jogszabályban meghatá-
rozott csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősülnek.” 
 
(4) A Tftv. 27. § (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő q) 
pontokkal egészül ki: 
 
/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg/ 
 
„e) a vállalkozási övezetek létrehozásának és működésének rendjét, a vállalkozási övezet megszű-
nése esetén a megszüntetés eljárási rendjét, az elszámolás részletes szabályait; 
 
h) az övezeti területfejlesztési hozzájárulás mértékét és megfizetésének részletes szabályait; 
 
i) a működtető szervezet és a jogosult között létrejövő kedvezményezetti szerződés tartalmát és 
megkötésének feltételeit; 
 
j) az erre kijelölt hivatalnak a vállalkozási övezetekkel kapcsolatos feladatait; 
 
k) a működtető szervezet által felügyelt, az övezetek működését átfogó, önálló információs rendszer 
kiépítésének és használatának, valamint az országos irányítószerv felé történő adatszolgáltatás telje-
sítésének szabályait; 
 
d) a működtető szervezet egyéb feladataira vonatkozó szabályokat e) az egyablakos ügyintézési-
engedélyezési rendszer kiépítésének és működtetésének szabályait.” 
 
106/B. § (1) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi 
LXXXVI. törvény 2. § (5) bekezdés a következő c) ponttal egészül ki: 
 
/Nem köteles szakképzési hozzájárulásra/ 
 
„c) vállalkozási övezetben székhellyel vagy bejelentett telephellyel rendelkező vállalkozás, feltéve 
ha kedvezményezetti szerződést kötött.” 
 
(2) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B. § (1) bekezdése a 
következő h) ponttal egészül ki: 
 
„i) a vállalkozási övezetben jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, megvalósított beruhá-
zás”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. A mód. 
javaslat jogtechnikai pontosítást igényel (tv. javaslatban /A. ill. /B. § jelölést nem kell használni, a 
106/A. § (4) bekezdés felvezető szövege ill. a 106/B. § (2) bekezdés felvezető szövege és az alpontok 
megjelölése között nincs összhang).    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45/1. (1843. sz. jav. - 65.§ új (7) ), 210/27. (1843. sz. jav. - 

107.§ új (6) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1843. 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 Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
201/2.  A Gazdasági bizottság - a törvényjavaslat 106. § kiegészítését javasolja a következő új (2) 
bekezdésben a 2003. évi LXXXIX. törvény 27. § (3) bekezdés  felvételével:     
 
„(2) A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 27. §-a a következő (3) bekez-
déssel egészül ki: 
 
„(3) Az a kibocsátó, aki hulladékhasznosítást végez, az új termékbe beépülő hazai hulladék mennyi-
sége arányának megfelelően jogosult a negyedévenként esedékes levegő és vízterhelési díjelőleget 
csökkenteni.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövegének jelölése (1) bekez-
désre változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2063. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
210/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 107. 
§-ban a 2003. évi XC. törvény  felvételével:     
 

„A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása 
 
107. § (1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 3. §-ának he-
lyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. § (1) E törvény hatálya alá tartozik - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a belföldi székhe-
lyű, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság.  
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(2) Nem tartozik e törvény hatálya alá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2)-(3) bekezdése szerint kis- vagy mikrovállalkozásnak mi-
nősülő gazdasági társaság, továbbá a Magyar Nemzeti Bank, az Állami Privatizációs és Vagyonke-
zelő Részvénytársaság, továbbá az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó, a 
fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság. 
 
(3) Nem tartozik e törvény hatálya alá a cégbejegyzés évében a jogelőd nélkül alapított gazdasági 
társaság és annak előtársasága. 
 
(4) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásánál az üzleti év első napján fennálló állapot az 
irányadó.” 
 
(2) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (5) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Az Alap kezelése során felmerülő - így különösen elemzések, koncepciók, támogatási stratégi-
ák, programok, projektek készítésével, pályázatok megismertetésével és elbírálásával, a szerződések 
előkészítésével, megkötésével és bonyolításával, nyilvántartásuk egyes tárgyi és személyi feltételei-
vel, valamint az ellenőrzéssel és értékeléssel, továbbá a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal-
nál az Alap működtetésével kapcsolatos - költségeket az Alap finanszírozza. Az Alap kezelésével 
kapcsolatos költségek nem haladhatják meg az Alap tárgyévi kiadási előirányzatának a 2005. évben 
3,3%-át, a 2006. és az azt követő években 2,5 %-át.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234/5. (2149. sz. jav. - 109.§ új(3) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
210/2.  Molnár Albert, dr. Szabó Zoltán, dr. Bőhm András és dr. Szekeres Imre képviselők - 
kapcsolódva a T/11700/1743. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 
108/2., 108/5., 108/6. és 112/2. pontjai) - a törvényjavaslat  kiegészítését javasolják a következő új 
107. §-ban a 2003. évi XC. törvény  felvételével:     
 

„A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása 
 
107. § (1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 3. §-ának he-
lyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. § (1) E törvény hatálya alá tartozik - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a belföldi székhe-
lyű, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó gazdasági 
társaság. 
(2) Nem tartozik e törvény hatálya alá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2)-(3) bekezdése szerint kis- vagy mikrovállalkozásnak mi-
nősülő gazdasági társaság, a Magyar Nemzeti Bank, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő 
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Részvénytársaság, továbbá az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó büntetés-
végrehajtási vállalat és annak a fogvatartottak foglalkoztatását végző jogutódja. 
(3) Nem tartozik e törvény hatálya alá a cégbejegyzés évében a jogelőd nélkül alapított gazdasági 
társaság és annak előtársasága. 
(4) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásánál az üzleti év első napján fennálló állapot az 
irányadó.” 
 
„(2) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (5) bekezdé-
sének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Az Alap kezelése során felmerülő - így különösen elemzések, koncepciók, támogatási stratégi-
ák, programok, projektek készítésével, pályázatok megismertetésével és elbírálásával, a szerződések 
előkészítésével, megkötésével és bonyolításával, nyilvántartásuk egyes tárgyi és személyi feltételei-
vel, valamint az ellenőrzéssel és értékeléssel, továbbá a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal-
nál az Alap működtetésével kapcsolatos - költségeket az Alap finanszírozza. Az Alap kezelésével 
kapcsolatos költségek nem haladhatják meg az Alap tárgyévi kiadásai előirányzatának a 2005. év-
ben 3,3 %-át, a 2006. és az azt követő években 2,5%-át.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234/6. (1795. sz. jav. - 109.§ új(3) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1795. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
210/3.  Molnár Albert, dr. Szabó Zoltán és dr. Bőhm András képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1743. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 108/2., 108/5., 
108/6. és 112/2. pontjai) - a törvényjavaslat  kiegészítését javasolják a következő új 107. §-ban a 
2003. évi XC. törvény  felvételével:     
 

„A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása 
 
107. § (1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 3. §-ának he-
lyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. § (1) E törvény hatálya alá tartozik - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a belföldi székhe-
lyű, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó gazdasági 
társaság. 
(2) Nem tartozik e törvény hatálya alá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2)-(3) bekezdése szerint kis- vagy mikrovállalkozásnak mi-
nősülő gazdasági társaság, a Magyar Nemzeti Bank, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő 
Részvénytársaság, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. §-ának 
28. pontja szerinti feltételnek megfelelő gazdasági társaság, továbbá az Igazságügyi Minisztérium 
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felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási vállalat és annak a fogvatartottak foglalkoztatását vég-
ző jogutódja. 
(3) Nem tartozik e törvény hatálya alá a cégbejegyzés évében a jogelőd nélkül alapított gazdasági 
társaság és annak előtársasága. 
(4) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásánál az üzleti év első napján fennálló állapot az 
irányadó.” 
 
(2) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (5) bekezdésé-
nek helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Az Alap kezelése során felmerülő - így különösen elemzések, koncepciók, támogatási stratégi-
ák, programok, projektek készítésével, pályázatok megismertetésével és elbírálásával, a szerződések 
előkészítésével, megkötésével és bonyolításával, nyilvántartásuk egyes tárgyi és személyi feltételei-
vel, valamint az ellenőrzéssel és értékeléssel, továbbá a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal-
nál az Alap működtetésével kapcsolatos - költségeket az Alap finanszírozza. Az Alap kezelésével 
kapcsolatos költségek nem haladhatják meg az Alap tárgyévi kiadásai előirányzatának a 2005. év-
ben 3,3 %-át, a 2006. és az azt követő években 2,5 %-át.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210/11. (1796. sz. jav. - 107.§ (1) ), 210/13. (1796. sz. jav. 

- 107.§ új(2) ), 234/7. (1796. sz. jav. - 109.§ új(3) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1796. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
210/4.  Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/11700/1743. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 108/2., 108/5., 108/6. és 112/2. pontjai) - a törvényjavaslat  kiegészítését 
javasolja a következő új 107. §-ban a 2003. évi XC. törvény  felvételével:     
 

„A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása 
 
107. § (1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 3. §-a helyé-
be a következő rendelkezés lép: 
 
„3. § (1) E törvény hatálya alá tartozik - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a belföldi székhe-
lyű, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó gazdasági 
társaság. 
 
(2) Nem tartozik e törvény hatálya alá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint kis- vagy mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társa-
ság, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság, a Magyar Nemzeti Bank, továbbá 
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. §-ának 28. pontja szerinti 
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feltételeknek megfelelő gazdasági társaság, valamint az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá 
tartozó büntetésvégrehajtási vállalat és annak a fogvatartottak foglalkoztatását végző jogutódja. 
 
(3) Nem tartozik e törvény hatálya alá a cégbejegyzés évében a jogelőd nélkül alapított gazdasági 
társaság és annak előtársasága. 
 
(4) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásánál az üzleti év első napján fennálló állapot az 
irányadó.” 
 
(2) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. §-ának (5) be-
kezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Az Alap kezelésével - így különösen működtetésével, elemzések, koncepciók, támogatási stra-
tégiák, programok, projektek készítésével, pályázatok megismertetésével és elbírálásával, a szerző-
dések előkészítésével, megkötésével és bonyolításával, nyilvántartásuk egyes tárgyi és személyi fel-
tételeivel, valamint az ellenőrzéssel és értékeléssel, továbbá a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hi-
vatalnál az Alap működtetésével - kapcsolatos költségeket az Alap finanszírozza. Az Alap kezelé-
sével kapcsolatos költségek nem haladhatják meg az Alap tárgyévi kiadási előirányzatának a 2005. 
évben 3,3 %-át, a 2006. és az azt követő években 2,5 %-át.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210/10. (1852. sz. jav. - 107.§ (1) ), 210/12. (1852. sz. jav. 

- 107.§ új(2) ), 234/4. (1852. sz. jav. - 109.§ új(3) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1852. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
210/5.  Gusztos Péter képviselő, valamint Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi 
György, Molnár József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és 
Nagy Nóra képviselők - kapcsolódva a T/11700/1748. számú módosító javaslathoz (T/11700/1750. 
sz. ajánlás 108/3. pontja) - a törvényjavaslat  kiegészítését javasolják a következő új 107. §-ban a 
2003. évi XC. törvény  felvételével:     
 

„A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása 
 
107. § A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (5) bekez-
dése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Az Alap kezelése során fölmerülő - így különösen, elemzések, koncepciók, támogatási straté-
giák programok, projektek készítésével, pályázatok megismertetésével és elbírálásával, a szerződé-
sek előkészítésével, megkötésével és bonyolításával, nyilvántartásuk egyes tárgyi és személyi fel-
tételeivel, valamint az ellenőrzéssel és értékeléssel, továbbá a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hi-
vatalnál az Alap működtetésével kapcsolatos - költségeket az Alap finanszírozza. Az Alap kezelé-
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sével kapcsolatos költségek nem haladhatják meg az Alap tárgyévi kiadási előirányzatának a 2005. 
évben 3,3%-át, a 2006. és az azt követő években 2,5 %-át.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1944., 2036. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
210/7.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Jauernik István és Pál Tibor képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1555. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 108/1. 
pontja) - a törvényjavaslat  kiegészítését javasolják a következő új 107. §  felvételével:     
 
„Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához szükséges 

egyes törvények módosításáról 
 
107. § (1) Az illetékekről szóló törvény 77/A. §-a új (3) bekezdéssel egészül ki, a további bekezdé-
sek száma ennek megfelelően változik: 
 
„(3) Az illetékelőleget a vagyonszerző előzetesen még az azt kiszabó határozat meghozatala előtt, a 
bejelentett érték és az adott vagyonszerzésre irányadó mérték figyelembevételével, az illetékes ille-
tékhivatalnál - amennyiben erre az illetékhivatal lehetőséget biztosít - készpénzben vagy az illeték-
hivatal illetékbeszedési számlája javára befizetheti. A készpénzbefizetési mód esetén a befizetéssel 
egyidejűleg be kell mutatni a jogügyletről kiállított - a földhivatal érkeztető bélyegzőjével ellátott - 
okiratot. Az illetékebevételi számla javára történő befizetés esetén az említett okiratot és a befizetési 
bizonylatot az igazolás kérésekor kell bemutatni az illetékhivatalnál. Az illetékhivatal az illetékelő-
leg befizetéséről szóló igazolást a készpénz átvételét követően, illetve a befizetett összegnek a 
számlára való beérkezését követően haladéktalanul kiadja.” 
 
(2) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 50. §-a új (5) bekezdéssel egészül 
ki: 
 
„(5) Az illetékelőleg (illeték) megfizetésének biztosítására hivatalból a tulajdonjog bejegyzésével 
egyidejűleg elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni az illetékes illetékhivatal javára. Az 
elidegenítési és terhelési tilalmat az illetékhivatal értesítése alapján hivatalból, vagy az illetékhivatal 
igazolása alapján a tulajdonos kérelmére haladéktalanul törölni kell.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1932. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
210/8.  Az Egészségügyi bizottság - a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 107. 
§-ban a Jöt. 97. § (2) bekezdés a) pont  felvételével:     
 

„A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi 
CXXVII. törvény módosítása 

 
107. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. 
évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 97. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
/Az adó mértéke/ 
 
a) a cigarettára 6450 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 23 százaléka, de leg-
alább 11 620 forint/ezer darab;”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210/23. (2087. sz. jav. - 107.§ (5) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2087. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
210/9.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új  107. 
§-ban a Rega-tv.  felvételével:     
 

„A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 
 
„107. § (1) A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega-tv.) 7. §-a he-
lyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„7. § (1) A 4. § (1) bekezdése szerinti adóalannyal kötött megállapodás alapján - az adóhatósághoz 
történt bejelentést követően - az adót a 6. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az adóigazolás 
kiváltásának időpontjában a 4. § (1) bekezdése szerinti adóalanynak értékesítő, vagy azt megelőző 
bármely értékesítő is megfizetheti, feltéve ha az értékesítő belföldön székhellyel, fiókteleppel, vagy 
állandó lakóhellyel rendelkezik, és az általános forgalmi adó alanya. 
 
(2) Az így megfizetett adó összegéről az adóhatóság az adót megfizető személy részére a 11. § sze-
rinti adóigazolást állít ki. Az adóigazolás kiváltásának időpontjában megfizetett adó az adót megfi-
zető személy által belföldön teljesített gépjármű-értékesítés áfa alapjába beletartozik. 
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(3) Az adót az adóhatóság határozattal állapítja meg.” 
 
(2) A Rega-tv-nek e törvénnyel megállapított rendelkezéseit 2005. január 1-jétől kell alkalmazni az-
zal, hogy a Rega-tv-nek e törvénnyel, valamint az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befi-
zetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2004. évi CI. törvénnyel megállapított rendelkezése-
it e törvény hatálybalépését követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni. 
 
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Rega-tv. 5. §-a és 9. §-ának (2) bekezdése hatályát 
veszti. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításá-
ról szóló 2004. évi CI. törvény 306. §-ának (2) bekezdése nem lép hatályba .”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2113. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
210/10.  Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/11700/1743. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 108/2., 108/5., 108/6. és 112/2. pontjai) - a törvényjavaslat 107. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) Ez a törvény – a (2)-[(5)](6) bekezdésben foglaltak kivételével – 2005. január 1-jén lép hatály-
ba.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210/4. (1852. sz. jav. - új107.§ ), 210/12. (1852. sz. jav. - 

107.§ új(2) ), 234/4. (1852. sz. jav. - 109.§ új(3) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1852. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
210/11.  Molnár Albert, dr. Szabó Zoltán és dr. Bőhm András képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1743. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 108/2., 108/5., 
108/6. és 112/2. pontjai) - a törvényjavaslat 107. § (1) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(1) Ez a törvény – a (2)-[(5)](6) bekezdésben foglaltak kivételével – 2005. január 1-jén lép hatály-
ba.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210/3. (1796. sz. jav. - új107.§ ), 210/13. (1796. sz. jav. - 

107.§ új(2) ), 234/7. (1796. sz. jav. - 109.§ új(3) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1796. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
210/12.  Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/11700/1743. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 108/2., 108/5., 108/6. és 112/2. pontjai) - a törvényjavaslat 107. § kiegé-
szítését javasolja a következő új (2) bekezdés  felvételével:     
 
„(2) Az e törvény 107. §-ával megállapított, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 
2003. évi XC. törvény 3. §-a a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2004. január 1. nap-
jától, a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózónak első alkalommal a 2004. évben induló üz-
leti évre kell alkalmazni.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210/4. (1852. sz. jav. - új107.§ ), 210/10. (1852. sz. jav. - 

107.§ (1) ), 234/4. (1852. sz. jav. - 109.§ új(3) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1852. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
210/13.  Molnár Albert, dr. Szabó Zoltán és dr. Bőhm András képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1743. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 108/2., 108/5., 
108/6. és 112/2. pontjai) - a törvényjavaslat 107. § kiegészítését javasolják a következő új (2) be-
kezdés  felvételével:     
 
„(2) Az e törvény 107. §-ával megállapított, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 
2003. évi XC. törvény 3. §-a a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2004. január 1. nap-
jától kell alkalmazni.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210/3. (1796. sz. jav. - új107.§ ), 210/11. (1796. sz. jav. - 

107.§ (1) ), 234/7. (1796. sz. jav. - 109.§ új(3) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1796. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
210/14.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1477. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 49/1. pontja) - a törvényjavaslat 107. § kiegészítését javasolja a követke-
ző új (2) bekezdés  felvételével:     
 
„(2) Az e törvény 30. § (7) bekezdésének rendelkezései 2005. szeptember 1-jétől lépnek hatályba.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14/3. (1949. sz. jav. - 30.§ (7) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1949. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
210/15.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/654. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 201. pontja) - a törvényjavaslat 107. § (2) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
„[(2) Az e törvény 103. §-ával megállapított, a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 
50. §-ának (3) bekezdése a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.]” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik. A mód. javaslattal összefüggésben a 107. § (1) bekezdést is módosítani kell.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200/2. (1760-9. sz. jav. - 103.§ ), pontjában foglal-
takkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1760-9. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
210/16.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 107. § (4) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) [a)] Az e törvény 82. §-ának (1)-[(3)](2) bekezdésével megállapított, a köztisztviselők jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 23. §-a[,] és 26. §-ának (2) bekezdése[, 41. §-ának (1) bekez-
dése, valamint] 2005. február 1-jén lép hatályba. 
 
[b) az e törvény 100. §-ával megállapított, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 112. §-ának (6) bekezdése 2005. 
február 1-jén lép hatályba.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/9. (2139. sz. jav. - 82.§ (2) Ktv.26.§ (2) ), 234/3. (2139. 

sz. jav. - 109.§ (2) ), 244/1. (2139. sz. jav. - 110.§ (2) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2139. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
210/17.  Gúr Nándor, Molnár Albert és Molnár László képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/121. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 54. pontja) a 
T/11700/122. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 52. pontja) a 
T/11700/119. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 51. pontja) - a 
törvényjavaslat 107. § (4) bekezdés a) pont módosítását javasolják:     
 
„(4) a) Az e törvény 82. §-ának [(1)-(3)] (3)-(5) és (6) bekezdésével megállapított, a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 23. §-a, 26. §-ának (2) bekezdése, 41. §-ának (1) bekez-
dése, valamint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/1. (1798. sz. jav. - 82.§ új(1) ), 52/5. (1798. sz. jav. - 82.§ 

(1) felv. ), 52/7. (1798. sz. jav. - 82.§ új(2) ), 54/1. (1798. sz. jav. - 83.§ (1) Kjt.25.§ (1) e) ), 210/25. (1798. sz. jav. - 107.§ új(6) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1798. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
210/18.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 107. § (4) bekezdés a) pont módosítását 
javasolja:     
 
„(4) a) Az e törvény 82. §-ának [(1)-(3)] (2)-(4) és (6) bekezdésével megállapított, a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 23. §-a, 26. §-ának (2) bekezdése, 41. §-ának (1) bekez-
dése, valamint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51/1. (2125. sz. jav. - 82.§ új (1)15.§ (1) f) ), 54/3. (2125. sz. 

jav. - 83.§ (1) Kjt.25.§ (1) e) ), 244/3. (2125. sz. jav. - 110.§ (4) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2125. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
210/19.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 107. § (4) bekezdés a) pont módosítását 
javasolja:     
 
„(4) a) Az e törvény 82. §-ának [(1)-(3) és (6)] (2)-(4) bekezdésével megállapított, a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 23. §-a, 26. §-ának (2) bekezdése, 41. §-ának (1) bekez-
dése, valamint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/2. (2153. sz. jav. - 82.§ új(1) ), 54/4. (2153. sz. jav. - 83.§ 

(1) Kjt.25.§ (1) e) ), 244/2. (2153. sz. jav. - 110.§ (4) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2153. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
210/21.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 107. § (4) bekezdés c) pont módosítását 
javasolja:     
 
„b) az e törvény 100. §-ával megállapított, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 112. §-ának (6) bekezdése[ 2005. febru-
ár 1-jén lép hatályba.], továbbá 
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c) az e törvény 112. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
102. §-a (12) bekezdése c) pontjának szövege  
 
2005. február 1-jén lép hatályba.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 265/26. (2120. sz. jav. - 112.§ (11) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2120. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
210/22.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/654. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 201. pontja) - a törvényjavaslat 107. § (5) bekezdés módosítását javasol-
ja:     
 
(5) Az e törvény 9. §-[a]ának (4) bekezdés[ének]e, 89. §-ával megállapított az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. törvény módosításáról valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgálta-
tási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 28. §-a, 101. §-ával megállapított a külföldi bizonyít-
ványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 64. §-ának (1) bekezdése és 126. §-
[ának rendelkezései]ával megállapított 21. számú melléklete 2005 . február 15-én lépnek hatályba .    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1760-10. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
210/23.  Az Egészségügyi bizottság - a törvényjavaslat 107. § (5) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(5) Az e törvény 9. §-a (4) bekezdésének, 107. §-ának és 126. §-ának rendelkezései 2005. február 
15-én lépnek hatályba.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210/8. (2087. sz. jav. - új107.§ ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2087. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
210/24.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 107. § kiegészítését javasolja a következő 
új (6) bekezdés  felvételével:     
 
„(1) Ez a törvény – a (2)-[(5)](6) bekezdésben foglaltak kivételével – 2005. január 1-jén lép hatály-
ba. 
 
(6) Az e törvény 50. §-ának (5) bekezdése 2005. január 15-én lép hatályba.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21/2. (2121. sz. jav. - 50.§ új(5) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
210/25.  Gúr Nándor, Molnár Albert és Molnár László képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/121. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 54. pontja) a 
T/11700/122. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 52. pontja) a 
T/11700/119. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 51. pontja) - a 
törvényjavaslat 107. § kiegészítését javasolják a következő új (6) bekezdés  felvételével:     
 
„(6) a) Az e törvény 82. §-ának (1)-(2) bekezdésével megállapított, a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény 15. § (1) bekezdésének f) pontja, 15. § (2) bekezdése, valamint 
 
b) az e törvény 83. §-ának (1) bekezdésével megállapított, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény 25. § (1) bekezdésének e) pontja 2005. július 1-jén lép hatályba.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/1. (1798. sz. jav. - 82.§ új(1) ), 52/5. (1798. sz. jav. - 82.§ 

(1) felv. ), 52/7. (1798. sz. jav. - 82.§ új(2) ), 54/1. (1798. sz. jav. - 83.§ (1) Kjt.25.§ (1) e) ), 210/17. (1798. sz. jav. - 107.§ (4) a) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1798. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
210/26.  Kovács Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/119. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 51. pontja) - a törvényjavaslat 107. § kiegészítését javasolja a következő 
új (6) bekezdés  felvételével:     
 
„(6) Az e törvény 82. §-ának (1)-(3) bekezdésével megállapított, a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény 11/A. §-a (5) bekezdésének második mondata, (8)-(11) bekezdésének, 19. 
§-a (5) bekezdése c) pontjának rendelkezései az e törvény kihirdetését követő nyolcadik napon lép-
nek hatályba.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50/1. (1831. sz. jav. - 82.§ új(1) ), 52/6. (1831. sz. jav. - 82.§ 

új (2) ), 52/10. (1831. sz. jav. - 82.§ új (3) ), 244/5. (1831. sz. jav. - 110.§ új (6) ), 244/6. (1831. sz. jav. - 110.§ új (7) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1831. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
210/27.  Dr. Nagy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1707. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 40. pontja) - a törvényjavaslat 107. § kiegészítését javasolja a következő 
új (6) bekezdés  felvételével:     
 
„(6) A törvény 65. § (3) bekezdése, valamint a 106/B. §-a 2005. február 15-én lép hatályba.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45/1. (1843. sz. jav. - 65.§ új (7) ), 201/1. (1843. sz. jav. - új 

106/A. § ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1843. 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 Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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210/28.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 107. § kiegészítését javasolja a következő 
új (6) bekezdés  felvételével:     
 
„(6) Az e törvény 96. § (5) bekezdésével megállapított, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 156/A-156/D. §-ok 2006. január 1-jén lépnek hatályba.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2154. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
211/1.  Ecsődi László képviselő - kapcsolódva a T/11700/1208. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 73. pontja) - a törvényjavaslat 108. § kiegészítését javasolja a következő 
új (1) bekezdés  felvételével:     
 
„(1) Az e törvény 85. §-ának” 
 
„b) (14) bekezdésében meghatározott Cct. 15. §-ában,” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/1. (1927. sz. jav. - új85.§ ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1927. 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.   
 
 
214/1.  Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Török Zsolt, Kárpáti Zsuzsa, dr. Garai István, Kapás 
Zsolt, dr. Nyul István, dr. Schvarcz Tibor, Szabados Ákos, Szűcs Erika, Vargáné Kerékgyártó 
Ildikó, dr. Karsai József és Béki Gabriella képviselők - kapcsolódva a T/11700/1126. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 214. pontja) - a törvényjavaslat 109. § 
(1) bekezdés a) pont módosítását javasolják:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
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„a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/A. §-a (8) bekezdésének „a 2004. év-
re vonatkozóan” szövegrész, [a 86/H. §-ának (3) bekezdése és az azt megállapító 1999. évi 
CXXV. törvény 62. §-a (27) bekezdésének e rendelkezést megállapító szövegrésze,] a 92. §-a 
(2) bekezdésének második mondata, a 93. §-a (5) bekezdésének utolsó mondata és az azt megállapí-
tó 2001. évi XXXVI. törvény 99. §-a (4) bekezdésének e rendelkezést megállapító szövegrésze, il-
letve az 1999. évi CXXV. törvény 62. §-ának (53) bekezdése,”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/5. (1812. sz. jav. - 84.§ új (19) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1812. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
214/2.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/654. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 201. pontja) - a törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés a) pont módosítását 
javasolja:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/A. §-a (8) bekezdésének „a 2004. év-
re vonatkozóan” szövegrész, a 86/H. §-ának (3) bekezdése és az azt megállapító 1999. évi CXXV. 
törvény 62. §-a (27) bekezdésének e rendelkezést megállapító szövegrésze, a 92. §-a (2) bekezdésé-
nek 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,]”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1760-11. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
214/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés a) pont módosítását ja-
vasolja:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
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„a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/A. §-a (8) bekezdésének „a 2004. év-
re vonatkozóan” szövegrész, [a 86/H. §-ának (3) bekezdése és az azt megállapító 1999. évi 
CXXV. törvény 62. §-a (27) bekezdésének e rendelkezést megállapító szövegrésze,] a 92. §-a 
(2) bekezdésének második mondata, a 93. §-a (5) bekezdésének utolsó mondata és az azt megállapí-
tó 2001. évi XXXVI. törvény 99. §-a (4) bekezdésének e rendelkezést megállapító szövegrésze, il-
letve az 1999. évi CXXV. törvény 62. §-ának (53) bekezdése,”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 59/6. (2127. sz. jav. - 84.§ új (19) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2127. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
214/4.  Kovács Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1760. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/2k1. sz. ajánlás 5/2. pontja) - a törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés c) pont módosítását 
javasolja:     
 
/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„c) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi 
LXXXIV. törvény 4. § (3) bekezdése c) pontjának 5. alpontjából, valamint az azt megállapító 2002. 
évi [LXIII.] LXII. törvény 79. §-ának (2) bekezdéséből, továbbá az 5. § (3) bekezdés c) pontjának 
7. alpontjából, valamint az azt megállapító 2002. évi LXII. törvény 79. §-ának (3) bekezdéséből a 
„sorkatonai és” szövegrész,”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1803. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
215/2.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/906. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 215. 
pontja) - a törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés g) pont elhagyását javasolják:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
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„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. törvény 
103. §-a (7) bekezdésének e rendelkezést megállapító szövegrész,]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány azonos tartalmú a T/11700/1759. sz. ajánlás 215. pontjában foglal-
takkal. 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2002., 2018. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
234/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés kiegészítését javasolja a 
következő új p) pont  felvételével:     
 
/E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„p) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény a 49/A. §-ának 
(1) bekezdésében „Az erre vonatkozó jelentést a letétkezelő az értékelt napot követő, külön jogsza-
bályban meghatározott határidőn belül elektronikus úton megküldi a Felügyeletnek és a pénztár-
nak.” szövegrész,”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234/2. (2111. sz. jav. - 109.§ (1) újq) ), 277/2. (2111. sz. 

jav. - 112.§ új (22) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
234/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés kiegészítését javasolja a 
következő új q) pont  felvételével:     
 
/E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„q) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 70. §-ának 
(5) bekezdésében „Az erre vonatkozó jelentést a letétkezelő az értékelt napot követő, külön jogsza-
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bályban meghatározott határidőn belül, elektronikus úton megküldi a Felügyeletnek és a pénztár-
nak.” szövegrész.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234/1. (2111. sz. jav. - 109.§ (1) új p) ), 277/2. (2111. sz. 

jav. - 112.§ új (22) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
234/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 109. § (2) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(2) 2005. [február] január 1-jén hatályát veszti a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 41. §-ának (10) bekezdése és az azt megállapító 2003. évi 
XLV. törvény 20. §-ának (1) bekezdése, a Ktv. 80. § (1) bekezdésének j) pontja, továbbá a köztiszt-
viselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
2001. évi XXXVI. törvény 106. §-ának (2) bekezdése.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/9. (2139. sz. jav. - 82.§ (2) Ktv.26.§ (2) ), 210/16. (2139. 

sz. jav. - 107.§ (4) ), 244/1. (2139. sz. jav. - 110.§ (2) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2139. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
234/4.  Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/11700/1743. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 108/2., 108/5., 108/6. és 112/2. pontjai) - a törvényjavaslat 109. § kiegé-
szítését javasolja a következő új (3) bekezdés  felvételével:     
 
„(3) E törvény kihirdetésével egyidejűleg a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 
2003. évi XC. törvény 14. § (1) bekezdésében a „ - a kisvállalkozások kivételével - „ szövegrész és 
a 14. § (2) bekezdése hatályát veszti.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210/4. (1852. sz. jav. - új107.§ ), 210/10. (1852. sz. jav. - 

107.§ (1) ), 210/12. (1852. sz. jav. - 107.§ új(2) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1852. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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234/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 109. § kiegészítését javasolja a következő új 
(3) bekezdés  felvételével:     
 
„(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 
2003. évi XC. törvény 14. § (1) bekezdésében a „- kisvállalkozások kivételével -” szövegrész és a 
14. § (2) bekezdése hatályát veszti.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210/1. (2149. sz. jav. - új107.§ ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
234/6.  Molnár Albert, dr. Szabó Zoltán, dr. Bőhm András és dr. Szekeres Imre képviselők - 
kapcsolódva a T/11700/1743. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 
108/2., 108/5., 108/6. és 112/2. pontjai) - a törvényjavaslat 109. § kiegészítését javasolják a követ-
kező új (3) bekezdés  felvételével:     
 
„(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 
2003. évi XC. törvény 14. § (1) bekezdésében a „ - a kisvállalkozások kivételével - „ szövegrész és 
a 14. § (2) bekezdése hatályát veszti.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210/2. (1795. sz. jav. - új107.§ ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1795. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
234/7.  Molnár Albert, dr. Szabó Zoltán és dr. Bőhm András képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1743. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 108/2., 108/5., 
108/6. és 112/2. pontjai) - a törvényjavaslat 109. § kiegészítését javasolják a következő új (3) be-
kezdés  felvételével:     
 
„(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 
2003. évi XC. törvény 14. § (1) bekezdésében a „ - a kisvállalkozások kivételével - „ szövegrész és 
a 14. § (2) bekezdése hatályát veszti.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210/3. (1796. sz. jav. - új107.§ ), 210/11. (1796. sz. jav. - 

107.§ (1) ), 210/13. (1796. sz. jav. - 107.§ új(2) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1796. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
235/1.  Dr. Tompa Sándor és Csige Tamás képviselők - kapcsolódva a T/11700/68. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2091. pontja) - a törvényjavaslat  kiegé-
szítését javasolják a következő új 110. § a) pontjában a Iasz. 121. § (1) bekezdés e) pont  felvéte-
lével:     
 
„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 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: Az Iasz. 121. §-a a törvényjavaslat 92. § (3) bekezdésében módosul, ezért a módosító 
javaslat elfogadása esetén koherencia-zavar keletkezik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/1. (1828. sz. jav. - 84.§ új (9) ), 236/1. (1827. sz. jav. - 

új110.§ b) ), 237/1. (1827. sz. jav. - új110.§ c) ), 238/1. (1827. sz. jav. - új110.§ f) ), 239/1. (1827. sz. jav. - új110.§ g) ), 240/1. (1827. 

sz. jav. - új110.§ h) ), 241/1. (1827. sz. jav. - új110.§ i) ), 242/1. (1827. sz. jav. - új110.§ j) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1827. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
236/1.  Dr. Tompa Sándor és Csige Tamás képviselők - kapcsolódva a T/11700/68. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2091. pontja) - a törvényjavaslat  kiegé-
szítését javasolják a következő új 110. § b) pontjában az Üsztv. 50/C. § (1) bekezdés e) pont  fel-
vételével:     
 
„110. § E törvény hatályba lépésével egyidejűleg: 
 
b) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. tör-
vény 50/C. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/(1) Az ügyész részére - az ügyészség éves költségvetésében biztosított előirányzatoktól függően - 
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) bekezdé-
sében található, ezért a módosító javaslat elfogadása esetén koherencia-zavar keletkezik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/1. (1828. sz. jav. - 84.§ új (9) ), 235/1. (1827. sz. jav. - 

új110.§ a) ), 237/1. (1827. sz. jav. - új110.§ c) ), 238/1. (1827. sz. jav. - új110.§ f) ), 239/1. (1827. sz. jav. - új110.§ g) ), 240/1. (1827. 

sz. jav. - új110.§ h) ), 241/1. (1827. sz. jav. - új110.§ i) ), 242/1. (1827. sz. jav. - új110.§ j) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1827. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
237/1.  Dr. Tompa Sándor és Csige Tamás képviselők - kapcsolódva a T/11700/68. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2091. pontja) - a törvényjavaslat  kiegé-
szítését javasolják a következő új 110. § c) pontjában a Hjt. 125. § (1) bekezdés a) pont  felvéte-
lével:     
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„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 térí-
tendő szociális, jóléti és kulturális kedvezmények és támogatások biztosíthatók. 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 Hjt.-t a törvényjavaslat 100. §-a módosítja.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/1. (1828. sz. jav. - 84.§ új (9) ), 235/1. (1827. sz. jav. - 

új110.§ a) ), 236/1. (1827. sz. jav. - új110.§ b) ), 238/1. (1827. sz. jav. - új110.§ f) ), 239/1. (1827. sz. jav. - új110.§ g) ), 240/1. (1827. 

sz. jav. - új110.§ h) ), 241/1. (1827. sz. jav. - új110.§ i) ), 242/1. (1827. sz. jav. - új110.§ j) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1827. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
238/1.  Dr. Tompa Sándor és Csige Tamás képviselők - kapcsolódva a T/11700/68. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2091. pontja) - a törvényjavaslat  kiegé-
szítését javasolják a következő új 110. § f) pontjában a Hjt. 231. § (2) bekezdés b) pont  felvéte-
lével:     
 
„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 meghatá-
rozott módon - nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások:/ 
 
„b) kedvezményes üdülés, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdü-
lési csekk igénybevételével,”„ 
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Megjegyzés: A Hjt.-t a törvényjavaslat 100. §-a módosítja.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/1. (1828. sz. jav. - 84.§ új (9) ), 235/1. (1827. sz. jav. - 

új110.§ a) ), 236/1. (1827. sz. jav. - új110.§ b) ), 237/1. (1827. sz. jav. - új110.§ c) ), 239/1. (1827. sz. jav. - új110.§ g) ), 240/1. 
(1827. sz. jav. - új110.§ h) ), 241/1. (1827. sz. jav. - új110.§ i) ), 242/1. (1827. sz. jav. - új110.§ j) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1827. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
239/1.  Dr. Tompa Sándor és Csige Tamás képviselők - kapcsolódva a T/11700/68. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2091. pontja) - a törvényjavaslat  kiegé-
szítését javasolják a következő új 110. § g) pontjában a Hszt. 114. § (1) bekezdés a) pont  felvé-
telével:     
 
„110. § E törvény hatályba lépésével egyidejűleg: 
 
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 biztosíthatók. Ezek külö-
nösen 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 56/1. (1828. sz. jav. - 84.§ új (9) ), 235/1. (1827. sz. jav. - 

új110.§ a) ), 236/1. (1827. sz. jav. - új110.§ b) ), 237/1. (1827. sz. jav. - új110.§ c) ), 238/1. (1827. sz. jav. - új110.§ f) ), 240/1. (1827. 

sz. jav. - új110.§ h) ), 241/1. (1827. sz. jav. - új110.§ i) ), 242/1. (1827. sz. jav. - új110.§ j) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1827. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
240/1.  Dr. Tompa Sándor és Csige Tamás képviselők - kapcsolódva a T/11700/68. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2091. pontja) - a törvényjavaslat  kiegé-
szítését 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: 
 
„(2) A nyugállomány tagja, házastársa és az általa eltartott gyermeke a 179. § szerinti egészségügyi 
szolgáltatáson túl jogosult - a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló 
üdülési csekk formájában, a külön jogszabályban meghatározott - kedvezményes üdülésre. A házas-
társat 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 56/1. (1828. sz. jav. - 84.§ új (9) ), 235/1. (1827. sz. jav. - 

új110.§ a) ), 236/1. (1827. sz. jav. - új110.§ b) ), 237/1. (1827. sz. jav. - új110.§ c) ), 238/1. (1827. sz. jav. - új110.§ f) ), 239/1. (1827. 

sz. jav. - új110.§ g) ), 241/1. (1827. sz. jav. - új110.§ i) ), 242/1. (1827. sz. jav. - új110.§ j) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1827. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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241/1.  Dr. Tompa Sándor és Csige Tamás képviselők - kapcsolódva a T/11700/68. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2091. pontja) - a törvényjavaslat  kiegé-
szítését 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 helyébe 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 mértéke naptári 
évenként a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti adómentes juttatás mértékéig terjed-
het.”„ 
 
Megjegyzés: A Ktv.-t a törvényjavaslat 82. §-a módosítja.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/1. (1828. sz. jav. - 84.§ új (9) ), 235/1. (1827. sz. jav. - 

új110.§ a) ), 236/1. (1827. sz. jav. - új110.§ b) ), 237/1. (1827. sz. jav. - új110.§ c) ), 238/1. (1827. sz. jav. - új110.§ f) ), 239/1. (1827. 

sz. jav. - új110.§ g) ), 240/1. (1827. sz. jav. - új110.§ h) ), 242/1. (1827. sz. jav. - új110.§ j) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1827. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
242/1.  Dr. Tompa Sándor és Csige Tamás képviselők - kapcsolódva a T/11700/68. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2091. pontja) - a törvényjavaslat  kiegé-
szítését 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) bekez-
déssel egészül ki: 
 
„(8) A munkáltató általi juttatásként nyújtott üdülési hozzájárulás, kizárólag a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk formájában történhet.”„ 
 
Megjegyzés: A Kjt.-t a törvényjavaslat 83. §-a módosítja.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56/1. (1828. sz. jav. - 84.§ új (9) ), 235/1. (1827. sz. jav. - 

új110.§ a) ), 236/1. (1827. sz. jav. - új110.§ b) ), 237/1. (1827. sz. jav. - új110.§ c) ), 238/1. (1827. sz. jav. - új110.§ f) ), 239/1. (1827. 

sz. jav. - új110.§ g) ), 240/1. (1827. sz. jav. - új110.§ h) ), 241/1. (1827. sz. jav. - új110.§ i) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1827. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
244/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 110. § (2) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(2) E törvény hatályba lépése nem érinti [az ezt megelőző] a 2004. évre vonatkozó szabadságolási 
tervben, a rekreációs szabadsággal kapcsolatban megtett munkáltatói intézkedéseket azzal, hogy e 
törvény hatályba lépését követően rekreációs szabadság kiadására nem kerülhet sor. A rekreációs 
szabadságról szóló 136/2003. (IX. 4.) Korm. rendelet alapján a 2005. évre vonatkozóan elkészített 
ütemezési terv, illetve meghozott munkáltatói döntések nem hajthatók végre.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/9. (2139. sz. jav. - 82.§ (2) Ktv.26.§ (2) ), 210/16. (2139. 

sz. jav. - 107.§ (4) ), 234/3. (2139. sz. jav. - 109.§ (2) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2139. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
244/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 110. § (4) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) a) Az e törvény 82. §-ával megállapított, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény 15. §-a (1) bekezdése f) pontjának hatálybalépését megelőzően az a köztisztviselő, valamint 
 
b) az e törvény 83. §-ával megállapított, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 25. §-a (1) bekezdése e) pontjának hatályba lépését megelőzően az a közalkalmazott, 
 
aki a [70.] 65. életévét betöltötte vagy 2005. [december 31-éig] július 1-jéig tölti be, annak jogvi-
szonya 2005. [december 31-én] július 1-jén szűnik meg.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52/2. (2153. sz. jav. - 82.§ új(1) ), 54/4. (2153. sz. jav. - 83.§ 

(1) Kjt.25.§ (1) e) ), 210/19. (2153. sz. jav. - 107.§ (4) a) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2153. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
244/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 110. § (4) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) a) Az e törvény 82. §-ával megállapított, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény 15. §-a (1) bekezdése f) pontjának hatálybalépését megelőzően az a köztisztviselő, valamint 
 
b) az e törvény 83. §-ával megállapított, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 25. §-a (1) bekezdése e) pontjának hatályba lépését megelőzően az a közalkalmazott,  
 
aki a [70.] 65. életévét betöltötte vagy 2005. [december 31] július 1-éig tölti be, annak jogviszonya 
2005. [december 31] júliuss 1-jén szűnik meg.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51/1. (2125. sz. jav. - 82.§ új (1)15.§ (1) f) ), 54/3. (2125. sz. 

jav. - 83.§ (1) Kjt.25.§ (1) e) ), 210/18. (2125. sz. jav. - 107.§ (4) a) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2125. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
244/5.  Kovács Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/119. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 51. pontja) - a törvényjavaslat 110. § kiegészítését javasolja a következő 
új (6) bekezdés  felvételével:     
 
„(6) Az e törvény 82. §-ával megállapított, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény 11/A. §-a (5) bekezdésének második mondatában és (9) bekezdésében foglalt rendelkezéseket 
azon politikai főtanácsadókra, politikai tanácsadókra is alkalmazni kell, akiknek politikai főtanács-
adói, politikai tanácsadói jogviszonyuk e törvény kihirdetésekor fennáll.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50/1. (1831. sz. jav. - 82.§ új(1) ), 52/6. (1831. sz. jav. - 82.§ 

új (2) ), 52/10. (1831. sz. jav. - 82.§ új (3) ), 210/26. (1831. sz. jav. - 107.§ új (6) ), 244/6. (1831. sz. jav. - 110.§ új (7) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1831. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
244/6.  Kovács Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/119. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 51. pontja) - a törvényjavaslat 110. § kiegészítését javasolja a következő 
új (7) bekezdés  felvételével:     
 
„(7) Az e törvénnyel megállapított, a (6) bekezdésben nem említett rendelkezéseit azokra a politikai 
főtanácsadókra, politikai tanácsadókra is alkalmazni kell, akik e törvény hatályba lépését megelőző-
en, jogviszonyuknak a Ktv. 11/A. § (8) bekezdése alapján történő megszűnését követő 30 napon be-
lül újabb politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói jogviszonyt létesítettek és végkielégítésben 
nem részesültek, amennyiben politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói jogviszonyuk e törvény ki-
hirdetésekor fennáll.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50/1. (1831. sz. jav. - 82.§ új(1) ), 52/6. (1831. sz. jav. - 82.§ 

új (2) ), 52/10. (1831. sz. jav. - 82.§ új (3) ), 210/26. (1831. sz. jav. - 107.§ új (6) ), 244/5. (1831. sz. jav. - 110.§ új (6) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1831. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
245/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/79. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 100. pontja) - a törvényjavaslat 110. § kiegészítését javasolja a követke-
ző új (10) bekezdés  felvételével:     
 
„(10) Az e törvény 85. §-ával megállapított Közokt. tv. 70. §-a (3) bekezdésének rendelkezéseit első 
alkalommal a 2006/2007. tanítási évben kell alkalmazni.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/1. (1950. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1950. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális 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.   
 
 
249/1.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly, Sági József és Vincze László képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/868. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 246., 248., 
250., 253., 254., 258., 260. és 261. pontjai) - a törvényjavaslat 110. § (10) bekezdés módosítását ja-
vasolják:     
 
„(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, székhelyváltozás-
nál, telephely létesítésénél.] A 2005. évben azok az alapfokú művészetoktatási intézmények, ame-
lyekben képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban folyik oktatás, az Ok-
tatási Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatából kiegészítő támogatásra jogosultak. A támoga-
tás egy főre számított mértéke 22 400 Ft.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/7. (1971. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 9.jcs ), 
491/8. (1971. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 495/11. (1971. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím új 30 alc. ), 496/3. (1971. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 30.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1971. 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 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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251/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1088. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 160., 245., 247., 251., 252., 255., 257., 259. és 262. pontjai) - a törvény-
javaslat 110. § (11) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(11) Az e törvény 85. §-ával megállapított Közokt. tv. 79. §-ának [(4)] (3) bekezdése alapján a 
többcélú kistérségi társulás székhely településének jegyzője 2005. február 1-jétől gyakorolja hatás-
körét. Eddig az időpontig a kistérségi társulásban részt vevő helyi önkormányzatok jegyzői meg-
küldik részére a náluk lévő iratokat és erről értesítik a nevelési-oktatási intézmény fenntartóját.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/1. (1952. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1952. 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.   
 
 
258/1.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/1681. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 
235. pontja) - a törvényjavaslat 110. § (14) bekezdés 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 kiadá-
sától, a korábban kiadott engedély alapján működő közoktatási intézmények esetén 2006. 
szeptember 1-jétől vizsgálhatja, e határidőket kell alkalmazni a 95/A. § (4) bekezdésében sza-
bályozott hatósági eljárás tekintetében is. A jegyző, főjegyző 2005. július 1-jéig értesíti az in-
tézményfenntartókat a bekövetkezett változásokról.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány azonos tartalmú a T/11700/1759. sz. ajánlás 256., valamint az aján-
lás 258/2. pontjában foglaltakkal. 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2001. 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.   
 
 
258/2.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kap-
csolódva a T/11700/1681. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 
235. pontja) - a törvényjavaslat 110. § (14) bekezdés 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 kiadá-
sától, a korábban kiadott engedély alapján működő közoktatási intézmények esetén 2006. 
szeptember 1-jétől vizsgálhatja, e határidőket kell alkalmazni a 95/A. § (4) bekezdésében sza-
bályozott hatósági eljárás tekintetében is. A jegyző, főjegyző 2005. július 1-jéig értesíti az in-
tézményfenntartókat a bekövetkezett változásokról.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány azonos tartalmú a T/11700/1759. sz. ajánlás 256. pontjában foglal-
takkal. 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2019. 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.   
 
 
258/3.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/654. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 201. pontja) - a törvényjavaslat 110. § (14) bekezdés módosítását java-
solja:     
 
„(14) A Közokt. tv. 80. §-ának (2) bekezdésében foglaltak meglétét a jegyző, főjegyző, a Közokt.tv. 
[a ]79. §-ában és a 80. § (5) bekezdésében meghatározottak esetében az engedély kiadásától, a ko-
rábban kiadott engedély alapján működő közoktatási intézmények esetén 2006. szeptember 1-jétől 
vizsgálhatja[, e]. E határidőket kell alkalmazni a 95/A. § (4) bekezdésében szabályozott hatósági el-
járás tekintetében is. A jegyző, főjegyző 2005. július 1-jéig értesíti az intézményfenntartókat a be-
következett változásokról.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1760-12. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 



- 181 - 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
264/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 110. § (18) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(18) [2005. évben olyan] A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve a gyermekjóléti, 
[vagy] gyermekvédelmi [szolgáltatást nyújtó] intézmény[ fenntartója részesülhet normatív ál-
lami hozzájárulásban, amely 2005. január 1-jén rendelkezik működési engedéllyel és 2004. 
évben a működési engedélyében meghatározott férőhelyszám alapján a megfelelő jogcímen 
normatív állami hozzájárulást kapott. Új létesítésű intézmény a jogerős működési engedélyé-
nek megfelelő férőhelyszám alapján igényelhet normatív állami hozzájárulást], szolgáltatás nem 
állami fenntartója új intézmény, szolgáltatás vagy a 2004. évben már működő intézmény férőhely-
számának növekedése tekintetében 2005. évben akkor jogosult normatív hozzájárulásra, ha 
 
a) személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás esetében működési engedély iránti kérelmét 
2005. január 31-éig benyújtja, 
 
b) az a) pont alá nem tartozó ellátások esetében normatíva-igényét 2005. január 31-éig bejelenti az 
intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes Kincstár Területi Igazgatóságának a normatív hoz-
zájárulás igénylés alapjául szolgáló feladatmutató (férőhelyszám, ellátotti szám, szolgáltat) és az 
igénybevétel várható időpontjának feltüntetése mellett.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2106. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
264/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 111. § kiegészítését javasolja a következő új 
g) pont  felvételével:     
 
/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:/ 
 
„g) a 2005. évben életbe lépő közületi gázáremelés központi és önkormányzati költségvetési szer-
vek és közfeladatot ellátó egyházi jogi személy, valamint közfeladatot ellátó (köz)alapítvány által 
fenntartott intézmények 2005. évi kompenzációjának részletes szabályait. A kompenzációra fel-
használható összeget a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejeze, 25. cím, 6. Energiagaz-
dálkodási célelőirányzat alcím terhére a Kormány határozza meg.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (4) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 31/C. §-ának (4) bekezdésében, 
valamint 43. §-ának (5) bekezdésében a „legfeljebb 20%-kal megemelheti” szövegrész helyébe 
„legfeljebb [40] 30%-kal megemelheti” szövegrész lép, valamint a 30/A. §-ának (2) bekezdésében a 
„legalább öt éves” szövegrész helyébe a „legalább három éves” szövegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/5. (2131. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/9. (2131. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/11. (2131. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/15. (2131. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/12. (2131. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/8. (2131. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/8. (2131. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/11. (2131. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/16. (2131. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/21. (2131. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/6. (2131. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (4) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 31/C. §-ának (4) bekezdésében, 
valamint 43. §-ának (5) bekezdésében a „legfeljebb 20%-kal megemelheti” szövegrész helyébe 
„legfeljebb [40] 30%-kal megemelheti” szövegrész lép, valamint a 30/A. §-ának (2) bekezdésében a 
„legalább öt éves” szövegrész helyébe a „legalább három éves” szövegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/4. (2160. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/5. (2160. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/13. (2160. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/19. (2160. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/14. (2160. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/10. (2160. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/9. (2160. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/15. (2160. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/20. (2160. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/22. (2160. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/5. (2160. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (4) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 31/C. §-ának (4) bekezdésében, 
valamint 43. §-ának (5) bekezdésében a „legfeljebb 20%-kal megemelheti” szövegrész helyébe 
„legfeljebb [40] 30%-kal megemelheti” szövegrész lép, valamint a 30/A. §-ának (2) bekezdésében a 
„legalább öt éves” szövegrész helyébe a „legalább három éves” szövegrész lép.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/3. (2133. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/6. (2133. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/14. (2133. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/17. (2133. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/13. (2133. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/11. (2133. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/6. (2133. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/12. (2133. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/17. (2133. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/24. (2133. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/8. (2133. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (4) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 31/C. §-ának (4) bekezdésében, 
valamint 43. §-ának (5) bekezdésében a „legfeljebb 20%-kal megemelheti” szövegrész helyébe 
„legfeljebb [40] 30%-kal megemelheti” szövegrész lép, valamint a 30/A. §-ának (2) bekezdésében a 
„legalább öt éves” szövegrész helyébe a „legalább három éves” szövegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/1. (2132. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/4. (2132. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/10. (2132. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/16. (2132. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/11. (2132. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/7. (2132. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/7. (2132. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/14. (2132. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/19. (2132. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/25. (2132. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/7. (2132. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (4) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 31/C. §-ának (4) bekezdésében, 
valamint 43. §-ának (5) bekezdésében a „legfeljebb 20%-kal megemelheti” szövegrész helyébe 
„legfeljebb [40] 30%-kal megemelheti” szövegrész lép, valamint a 30/A. §-ának (2) bekezdésében a 
„legalább öt éves” szövegrész helyébe a „legalább három éves” szövegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/2. (2135. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/7. (2135. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/12. (2135. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/18. (2135. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/15. (2135. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/9. (2135. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/10. (2135. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/13. (2135. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/18. (2135. sz. jav. - 112.§ (7) 

), 265/23. (2135. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/4. (2135. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/6.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (5) bekezdés módosítását javasolja:     
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„(5) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 
XLIII. törvény 101. §-ának (4) bekezdésében a „legfeljebb 20%-kal magasabban” szövegrész he-
lyébe „legfeljebb [40] 30%-kal magasabban” szövegrész lép, 245/L. §-ának (4) bekezdésében a 
„legfeljebb 20%-kal megemelheti” szövegrész helyébe „legfeljebb [40] 30%-kal megemelheti” szö-
vegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/3. (2133. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/6. (2133. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/14. (2133. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/17. (2133. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/13. (2133. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/11. (2133. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/3. (2133. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/12. (2133. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/17. (2133. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/24. (2133. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/8. (2133. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/7.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (5) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(5) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 
XLIII. törvény 101. §-ának (4) bekezdésében a „legfeljebb 20%-kal magasabban” szövegrész he-
lyébe „legfeljebb [40] 30%-kal magasabban” szövegrész lép, 245/L. §-ának (4) bekezdésében a 
„legfeljebb 20%-kal megemelheti” szövegrész helyébe „legfeljebb [40] 30%-kal megemelheti” szö-
vegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/1. (2132. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/4. (2132. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/10. (2132. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/16. (2132. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/11. (2132. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/7. (2132. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/4. (2132. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/14. (2132. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/19. (2132. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/25. (2132. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/7. (2132. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/8.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (5) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(5) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 
XLIII. törvény 101. §-ának (4) bekezdésében a „legfeljebb 20%-kal magasabban” szövegrész he-
lyébe „legfeljebb [40] 30%-kal magasabban” szövegrész lép, 245/L. §-ának (4) bekezdésében a 
„legfeljebb 20%-kal megemelheti” szövegrész helyébe „legfeljebb [40] 30%-kal megemelheti” szö-
vegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/5. (2131. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/9. (2131. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/11. (2131. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/15. (2131. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/12. (2131. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/8. (2131. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/1. (2131. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/11. (2131. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/16. (2131. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/21. (2131. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/6. (2131. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/2131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/9.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (5) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(5) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 
XLIII. törvény 101. §-ának (4) bekezdésében a „legfeljebb 20%-kal magasabban” szövegrész he-
lyébe „legfeljebb [40] 30%-kal magasabban” szövegrész lép, 245/L. §-ának (4) bekezdésében a 
„legfeljebb 20%-kal megemelheti” szövegrész helyébe „legfeljebb [40] 30%-kal megemelheti” szö-
vegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/4. (2160. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/5. (2160. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/13. (2160. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/19. (2160. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/14. (2160. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/10. (2160. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/2. (2160. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/15. (2160. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/20. (2160. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/22. (2160. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/5. (2160. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/10.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (5) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(5) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 
XLIII. törvény 101. §-ának (4) bekezdésében a „legfeljebb 20%-kal magasabban” szövegrész he-
lyébe „legfeljebb [40] 30%-kal magasabban” szövegrész lép, 245/L. §-ának (4) bekezdésében a 
„legfeljebb 20%-kal megemelheti” szövegrész helyébe „legfeljebb [40] 30%-kal megemelheti” szö-
vegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/2. (2135. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/7. (2135. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/12. (2135. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/18. (2135. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/15. (2135. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/9. (2135. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/5. (2135. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/13. (2135. sz. jav. - 112.§ (6) ), 265/18. (2135. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/23. (2135. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/4. (2135. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/11.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (6) bekezdés módosítását javasolja:     
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„(6) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. 
évi XCV. törvény 108. §-ának (3) bekezdésében a „20%-ig” szövegrész helyébe „[40] 30%-ig” 
szövegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/5. (2131. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/9. (2131. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/11. (2131. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/15. (2131. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/12. (2131. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/8. (2131. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/1. (2131. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/8. (2131. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/16. (2131. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/21. (2131. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/6. (2131. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/12.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (6) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(6) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. 
évi XCV. törvény 108. §-ának (3) bekezdésében a „20%-ig” szövegrész helyébe „[40] 30%-ig” 
szövegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/3. (2133. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/6. (2133. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/14. (2133. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/17. (2133. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/13. (2133. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/11. (2133. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/3. (2133. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/6. (2133. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/17. (2133. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/24. (2133. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/8. (2133. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/13.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (6) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(6) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. 
évi XCV. törvény 108. §-ának (3) bekezdésében a „20%-ig” szövegrész helyébe „[40] 30%-ig” 
szövegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/2. (2135. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/7. (2135. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/12. (2135. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/18. (2135. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/15. (2135. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/9. (2135. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/5. (2135. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/10. (2135. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/18. (2135. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/23. (2135. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/4. (2135. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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265/14.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (6) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(6) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. 
évi XCV. törvény 108. §-ának (3) bekezdésében a „20%-ig” szövegrész helyébe „[40] 30%-ig” 
szövegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/1. (2132. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/4. (2132. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/10. (2132. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/16. (2132. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/11. (2132. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/7. (2132. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/4. (2132. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/7. (2132. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/19. (2132. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/25. (2132. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/7. (2132. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/15.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (6) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(6) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. 
évi XCV. törvény 108. §-ának (3) bekezdésében a „20%-ig” szövegrész helyébe „[40] 30%-ig” 
szövegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/4. (2160. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/5. (2160. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/13. (2160. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/19. (2160. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/14. (2160. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/10. (2160. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/2. (2160. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/9. (2160. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/20. (2160. sz. jav. - 112.§ (7) ), 
265/22. (2160. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/5. (2160. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/16.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (7) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(7) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. 
törvény 81/G. §-ának (2) bekezdésében, 90/E. §-ának (2) bekezdésében a „legfeljebb húsz száza-
lékkal megemelheti” szövegrész helyébe a „legfeljebb [negyven] harminc százalékkal megemelhe-
ti” szövegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/5. (2131. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/9. (2131. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/11. (2131. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/15. (2131. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/12. (2131. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/8. (2131. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/1. (2131. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/8. (2131. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/11. (2131. sz. jav. - 112.§ (6) ), 
265/21. (2131. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/6. (2131. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/17.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (7) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(7) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. 
törvény 81/G. §-ának (2) bekezdésében, 90/E. §-ának (2) bekezdésében a „legfeljebb húsz száza-
lékkal megemelheti” szövegrész helyébe a „legfeljebb [negyven] harminc százalékkal megemelhe-
ti” szövegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/3. (2133. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/6. (2133. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/14. (2133. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/17. (2133. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/13. (2133. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/11. (2133. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/3. (2133. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/6. (2133. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/12. (2133. sz. jav. - 112.§ (6) ), 
265/24. (2133. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/8. (2133. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/18.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (7) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(7) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. 
törvény 81/G. §-ának (2) bekezdésében, 90/E. §-ának (2) bekezdésében a „legfeljebb húsz száza-
lékkal megemelheti” szövegrész helyébe a „legfeljebb [negyven] harminc százalékkal megemelhe-
ti” szövegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/2. (2135. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/7. (2135. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/12. (2135. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/18. (2135. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/15. (2135. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/9. (2135. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/5. (2135. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/10. (2135. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/13. (2135. sz. jav. - 112.§ (6) ), 
265/23. (2135. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/4. (2135. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/19.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (7) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(7) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. 
törvény 81/G. §-ának (2) bekezdésében, 90/E. §-ának (2) bekezdésében a „legfeljebb húsz száza-
lékkal megemelheti” szövegrész helyébe a „legfeljebb [negyven] harminc százalékkal megemelhe-
ti” szövegrész lép.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/1. (2132. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/4. (2132. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/10. (2132. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/16. (2132. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/11. (2132. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/7. (2132. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/4. (2132. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/7. (2132. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/14. (2132. sz. jav. - 112.§ (6) ), 
265/25. (2132. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/7. (2132. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/20.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (7) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(7) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. 
törvény 81/G. §-ának (2) bekezdésében, 90/E. §-ának (2) bekezdésében a „legfeljebb húsz száza-
lékkal megemelheti” szövegrész helyébe a „legfeljebb [negyven] harminc százalékkal megemelhe-
ti” szövegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/4. (2160. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/5. (2160. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/13. (2160. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/19. (2160. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/14. (2160. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/10. (2160. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/2. (2160. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/9. (2160. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/15. (2160. sz. jav. - 112.§ (6) ), 
265/22. (2160. sz. jav. - 112.§ (8) ), 562/5. (2160. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/21.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (8) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(8) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 102. §-
ának (2) bekezdésében a „legfeljebb 20 százalékkal megemelheti” szövegrész helyébe a „legfeljebb 
[40] 30 százalékkal megemelheti” szövegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/5. (2131. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/9. (2131. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/11. (2131. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/15. (2131. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/12. (2131. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/8. (2131. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/1. (2131. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/8. (2131. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/11. (2131. sz. jav. - 112.§ (6) ), 
265/16. (2131. sz. jav. - 112.§ (7) ), 562/6. (2131. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/22.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (8) bekezdés módosítását javasolja:     
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„(8) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 102. §-
ának (2) bekezdésében a „legfeljebb 20 százalékkal megemelheti” szövegrész helyébe a „legfeljebb 
[40] 30 százalékkal megemelheti” szövegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/4. (2160. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/5. (2160. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/13. (2160. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/19. (2160. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/14. (2160. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/10. (2160. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/2. (2160. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/9. (2160. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/15. (2160. sz. jav. - 112.§ (6) ), 
265/20. (2160. sz. jav. - 112.§ (7) ), 562/5. (2160. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/23.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (8) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(8) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 102. §-
ának (2) bekezdésében a „legfeljebb 20 százalékkal megemelheti” szövegrész helyébe a „legfeljebb 
[40] 30 százalékkal megemelheti” szövegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/2. (2135. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/7. (2135. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/12. (2135. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/18. (2135. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/15. (2135. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/9. (2135. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/5. (2135. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/10. (2135. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/13. (2135. sz. jav. - 112.§ (6) ), 
265/18. (2135. sz. jav. - 112.§ (7) ), 562/4. (2135. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/24.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (8) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(8) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 102. §-
ának (2) bekezdésében a „legfeljebb 20 százalékkal megemelheti” szövegrész helyébe a „legfeljebb 
[40] 30 százalékkal megemelheti” szövegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/3. (2133. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/6. (2133. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/14. (2133. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/17. (2133. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/13. (2133. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/11. (2133. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/3. (2133. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/6. (2133. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/12. (2133. sz. jav. - 112.§ (6) ), 
265/17. (2133. sz. jav. - 112.§ (7) ), 562/8. (2133. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/25.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (8) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(8) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 102. §-
ának (2) bekezdésében a „legfeljebb 20 százalékkal megemelheti” szövegrész helyébe a „legfeljebb 
[40] 30 százalékkal megemelheti” szövegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/1. (2132. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/4. (2132. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/10. (2132. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/16. (2132. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/11. (2132. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/7. (2132. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/4. (2132. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/7. (2132. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/14. (2132. sz. jav. - 112.§ (6) ), 
265/19. (2132. sz. jav. - 112.§ (7) ), 562/7. (2132. sz. jav. - 20.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/26.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § (11) bekezdés módosítását javasol-
ja:     
 
„(11) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIIII. törvény 64/B. § (3) bekezdésében a „Bel-
ügyminisztérium fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai címében” szövegrész 
helyébe a „Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetében” szövegrész , valamint 102. §-a (12) be-
kezdésének c) pontjában „az Alap kezelőjének kezdeményezésére” szövegrész helyébe „a szolgálta-
tók kérelme alapján az Alap kezelőjének kezdeményezésére” szövegrész lép.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210/21. (2120. sz. jav. - 107.§ (4) c) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2120. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
265/27.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/654. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 201. pontja) - a törvényjavaslat 112. § kiegészítését javasolja a követke-
ző új (12) bekezdés  felvételével:     
 
„(12) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIIII. törvény 95/B. §  (3) bekezdésében a „BM 
Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal (a továbbiakban: KKH)” szövegrész helyébe a 
„KKH” szövegrész lép.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1760-13. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
277/1.  Az Egészségügyi bizottság - a törvényjavaslat 112. § kiegészítését javasolja a következő 
új (22) bekezdés  felvételével:     
 
„(22) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
1997. évi XLVII. törvény 10. §-ának (1) bekezdésében a „4. § (1) bekezdése szerinti célból történő 
adatkezelés és adatfeldolgozás esetén az egészségügyi hálózaton belül” szövegrész helyébe a „4. § 
(1)-(2) bekezdése szerinti célból történő adatkezelés és adatfeldolgozás esetén az egészségügyi 
ellátóhálózaton belül, valamint az egészségügyi ellátóhálózat és az egészségügyi ellátásokhoz fi-
nanszírozást nyújtó szervek között” szövegrész, a (2) bekezdésében a „4. § (1) bekezdése” szöveg-
rész helyébe a „4. § (1)-(2) bekezdése” szövegrész lép.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1758. 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.   
 
 
277/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § kiegészítését javasolja a következő új 
(22) bekezdés  felvételével:     
 
„(22) Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról 
szóló 2004. évi CI. törvény 256. §-ának (2) bekezdésével módosított, az Önkéntes Kölcsönös Bizto-
sító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 47. §-a (7) bekezdésében a „jelzálog” szövegrész 
helyébe a „jogon és követelésen alapított zálogjog” szövegrész lép, valamint a (7) bekezdés kiegé-
szül a „Ha a hitelintézet a tagi lekötésből származóan igényt érvényesít, azt úgy kell tekinteni, 
mintha a pénztártag az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott összegből felvételt teljesített volna.” 
mondattal.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234/1. (2111. sz. jav. - 109.§ (1) új p) ), 234/2. (2111. sz. 

jav. - 109.§ (1) újq) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
277/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 112. § kiegészítését javasolja a következő új 
(22) bekezdés  felvételével:     
 
„(22) Ahol törvény természetvédelmi és vízügyi hatósági feladat ellátásáról rendelkezik, a feladatot 
ellátó szerven a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget kell érteni.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2140. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
277/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 113. §  
felvételével:     
 
„113. § Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításá-
ról szóló 2004. évi CI. törvény 73. §-ában a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. 
törvény 6/A. §-ának utolsó mondata nem lép hatályba.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
277/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 113. § kiegészítését javasolja a következő új 
(4) bekezdés  felvételével:     
 
„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy amennyiben a Budapest III. kerület, Bojtár u. 49-51. 
szám alatti ingatlan a Magyar Állam tulajdonába kerül, úgy az ingatlan tulajdonjogának ingyenes 
átruházásáról rendelkezzen a Magyar Televízió Rt. részére.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60/2. (2159. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 61/2. (2159. sz. jav. - 

84.§ (25) Áht.109/A.§ (7) ), 68/3. (2159. sz. jav. - 84.§ (30) Áht.109/K.§ ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2159. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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277/6.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 113. § kiegészítését javasolja a következő új 
(4) bekezdés  felvételével:     
 
„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy amennyiben a Budapest, Bojtár u. 49-51. szám alatti 
(hrsz.: 19772) ingatlan a Magyar Állam tulajdonába kerül, úgy az ingatlan tulajdonjogának ingye-
nes átruházásáról rendelkezzen a Magyar Televízió Rt. részére.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60/1. (2116. sz. jav. - 84.§ új(24) ), 61/1. (2116. sz. jav. - 

84.§ (25) Áht.109/A.§ (7) ), 68/5. (2116. sz. jav. - 84.§ (30) Áht.109/K.§ (10) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2116. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
281/1.  Molnár Albert, dr. Tompa Sándor, Nagy Jenő és dr. Bőhm András képviselők - kap-
csolódva a T/11700/3. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 60., 
121., 215. és 1724. pontjai) a T/11700/106. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 119., 207. és 213. pontjai) - a törvényjavaslat 115. § módosítását javasol-
ják:     
 
„115. § (1) Az üzemben tartási díjnak a média tv. 79. §-ának (2) bekezdése szerint megállapított 
összege a 2005. évre havi [525] 948 forint. 
 
(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv. 79. §-ának (1) bekezdése szerinti 
üzemben tartási díj 2005-re esedékes összegének megfizetését [a magánszemély kötelezettektől, 
valamint a média tv. 80. §-a (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt szervezetektől] átvállalja.  
 
(3) [A Kormány   figyelemmel a média tv. 148. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra   a (2) be-
kezdésben nem érintett díjfizetésre kötelezett jogi személyektől és egyéb szervezetektől 2005. 
március 1-jétől az APEH – mint a média tv. 82/A. § szerinti megbízott – közreműködésével az 
esedékes üzemben tartási díjat beszedi és továbbítja a Műsorszolgáltatási Alapba.] A (2) be-
kezdés szerinti átvállalás összegének alapja a 2002. évi elvi díjbevétel (a 2001. évben ténylegesen 
beszedett díjbevétel 7 %-kal megnövelt és 9,55% beszedési költséggel csökkentett összege, vala-
mint a mentesítettek után 2002-ben térített díjátalány együttesen). Ezt kell megnövelni az (1) be-
kezdésben foglalt díjösszegnek a 2002. évi üzemben tartási díj (havi 740 Ft) nagyságához viszonyí-
tott növekedése arányában. 
 
(4) [A 2005. január 1-jétől február 28-ig tartó átmeneti, az APEH és a kötelezettek felkészülé-
sére szolgáló időszakban a Kormány havi 100,0 összesen 200,0 millió forint összegben vállalja 
át a (3) bekezdés szerinti szervezetek díj-fizetési kötelezettségét az üzemben tartási díj pótlása 
előirányzat (I. Országgyűlés fejezet, 15. cím) terhére. 
 
(5) A (2) bekezdés szerinti átvállalást magánszemélyek esetében - az önálló háztartások szá-
mára figyelemmel – 3 760 000, a (2) bekezdés szerinti szervezetek esetében - a statisztikák 
alapján átalányként számított – 33 000 készülék után kell számolni. 
 
(6) Az általa beszedett díjbevétel terhére az APEH 10% beszedési költséget számolhat el. 
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(7) Amennyiben az APEH által a Műsorszolgáltatási Alapba – a beszedési költség levonásával 
– átutalt összeg, valamint a (4) bekezdés szerinti átvállalás együttesen nem éri el az évi 1884,0 
millió forint időarányos részét, a Kormány az I. Országgyűlés fejezet, 17. címen előirányzott 
céltartaléka terhére köteles azt – időarányosan, minden negyedév utolsó napján – kiegészíteni. 
Ha valamely negyedév végén a kiegészítés nélküli befizetés eléri, vagy a kiegészített befizetés 
meghaladja az időarányosan számíthatót, a korábbi kiegészítést, vagy annak az időarányoson 
túli részét az APEH a következő átutalásból levonva befizeti a közszolgálati műsorszámok tá-
mogatási kerete (XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 38. al-
cím) javára. 
 
(8)] A Magyar Televízió Közalapítvány – a média tv. 60. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint fel-
használható – céltámogatása (I. Országgyűlés fejezet, 13. cím, 1. alcím) a Magyar Televízió Rt. re-
organizációs tervének megvalósításához szükséges egyszeri többletköltségek fedezetéül, valamint 
az M2 csatorna műsorideje terhére létrehozandó parlamenti hírcsatorna megvalósítására szolgál.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1797. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
281/2.  Molnár Albert, dr. Tompa Sándor és Nagy Jenő képviselők - kapcsolódva a T/11700/3. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 60., 121., 215. és 1724. pont-
jai) a T/11700/106. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 119., 207. 
és 213. pontjai) - a törvényjavaslat 115. § módosítását javasolják:     
 
„115. § (1) Az üzemben tartási díjnak a média tv. 79. §-ának (2) bekezdése szerint megállapított 
összege a 2005. évre havi [525] 948 forint. 
 
(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv. 79. §-ának (1) bekezdése szerinti 
üzemben tartási díj 2005-re esedékes összegének megfizetését [a magánszemély kötelezettektől, 
valamint a média tv. 80. §-a (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt szervezetektől] átvállalja. 
 
(3) [A Kormány   figyelemmel a média tv. 148. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra   a (2) be-
kezdésben nem érintett díjfizetésre kötelezett jogi személyektől és egyéb szervezetektől 2005. 
március 1-jétől az APEH – mint a média tv. 82/A. § szerinti megbízott – közreműködésével az 
esedékes üzemben tartási díjat beszedi és továbbítja a Műsorszolgáltatási Alapba.] A (2) be-
kezdés szerinti átvállalás összegének alapja a 2002. évi elvi díjbevétel (a 2001. évben ténylegesen 
beszedett díjbevétel 7 %-kal megnövelt és 9,55% beszedési költséggel csökkentett összege, vala-
mint a mentesítettek után 2002-ben térített díjátalány együttesen). Ezt kell megnövelni az (1) be-
kezdésben foglalt díjösszegnek a 2002. évi üzemben tartási díj (havi 740 Ft) nagyságához viszonyí-
tott növekedése arányában. 
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[(4) A 2005. január 1-jétől február 28-ig tartó átmeneti, az APEH és a kötelezettek felkészülé-
sére szolgáló időszakban a Kormány havi 100,0 összesen 200,0 millió forint összegben vállalja 
át a (3) bekezdés szerinti szervezetek díj-fizetési kötelezettségét az üzemben tartási díj pótlása 
előirányzat (I. Országgyűlés fejezet, 15. cím) terhére.] 
 
[(5) A (2) bekezdés szerinti átvállalást magánszemélyek esetében - az önálló háztartások szá-
mára figyelemmel – 3 760 000, a (2) bekezdés szerinti szervezetek esetében - a statisztikák 
alapján átalányként számított – 33 000 készülék után kell számolni.] 
 
[(6) Az általa beszedett díjbevétel terhére az APEH 10% beszedési költséget számolhat el.] 
 
[(7) Amennyiben az APEH által a Műsorszolgáltatási Alapba – a beszedési költség levonásával 
– átutalt összeg, valamint a (4) bekezdés szerinti átvállalás együttesen nem éri el az évi 1884,0 
millió forint időarányos részét, a Kormány az I. Országgyűlés fejezet, 17. címen előirányzott 
céltartaléka terhére köteles azt – időarányosan, minden negyedév utolsó napján – kiegészíteni. 
Ha valamely negyedév végén a kiegészítés nélküli befizetés eléri, vagy a kiegészített befizetés 
meghaladja az időarányosan számíthatót, a korábbi kiegészítést, vagy annak az időarányoson 
túli részét az APEH a következő átutalásból levonva befizeti a közszolgálati műsorszámok tá-
mogatási kerete (XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 38. al-
cím) javára.] 
 
[(8)] A Magyar Televízió Közalapítvány – a média tv. 60. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint 
felhasználható – céltámogatása (I. Országgyűlés fejezet, 13. cím, 1. alcím) a Magyar Televízió Rt. 
reorganizációs tervének megvalósításához szükséges egyszeri többletköltségek fedezetéül, valamint 
az M2 csatorna műsorideje terhére létrehozandó parlamenti hírcsatorna megvalósítására szolgál.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/3. (1840. sz. jav. - 50.§ (3) ), 297/5. (1840. sz. jav. - 

1.mell. I. fej. 15.cím ), 298/2. (1840. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 17.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1840. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
281/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 115. § módosítását javasolja:     
 
„115. § (1) Az üzemben tartási díjnak a média tv. 79. §-ának (2) bekezdése szerint megállapított 
összege a 2005. évre havi [525] 948 forint. 
 
(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv. 79. §-ának (1) bekezdése szerinti 
üzemben tartási díj 2005-re esedékes összegének megfizetését [a magánszemély kötelezettektől, 
valamint a média tv. 80. §-a (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt szervezetektől] átvállalja.  
 
(3) [A Kormány   figyelemmel a média tv. 148. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra   a (2) be-
kezdésben nem érintett díjfizetésre kötelezett jogi személyektől és egyéb szervezetektől 2005. 
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március 1-jétől az APEH – mint a média tv. 82/A. § szerinti megbízott – közreműködésével az 
esedékes üzemben tartási díjat beszedi és továbbítja a Műsorszolgáltatási Alapba.] A (2) be-
kezdés szerinti átvállalás összegének alapja a 2002. évi elvi díjbevétel (a 2001. évben ténylegesen 
beszedett díjbevétel 7 %-kal megnövelt és 9,55% beszedési költséggel csökkentett összege, vala-
mint a mentesítettek után 2002-ben térített díjátalány együttesen). Ezt kell megnövelni az (1) be-
kezdésben foglalt díjösszegnek a 2002. évi üzemben tartási díj (havi 740 Ft) nagyságához viszonyí-
tott növekedése arányában. 
 
(4) [A 2005. január 1-jétől február 28-ig tartó átmeneti, az APEH és a kötelezettek felkészülé-
sére szolgáló időszakban a Kormány havi 100,0 összesen 200,0 millió forint összegben vállalja 
át a (3) bekezdés szerinti szervezetek díj-fizetési kötelezettségét az üzemben tartási díj pótlása 
előirányzat (I. Országgyűlés fejezet, 15. cím) terhére. 
 
(5) A (2) bekezdés szerinti átvállalást magánszemélyek esetében - az önálló háztartások szá-
mára figyelemmel – 3 760 000, a (2) bekezdés szerinti szervezetek esetében - a statisztikák 
alapján átalányként számított – 33 000 készülék után kell számolni. 
 
(6) Az általa beszedett díjbevétel terhére az APEH 10% beszedési költséget számolhat el. 
 
(7) Amennyiben az APEH által a Műsorszolgáltatási Alapba – a beszedési költség levonásával 
– átutalt összeg, valamint a (4) bekezdés szerinti átvállalás együttesen nem éri el az évi 1884,0 
millió forint időarányos részét, a Kormány az I. Országgyűlés fejezet, 17. címen előirányzott 
céltartaléka terhére köteles azt – időarányosan, minden negyedév utolsó napján – kiegészíteni. 
Ha valamely negyedév végén a kiegészítés nélküli befizetés eléri, vagy a kiegészített befizetés 
meghaladja az időarányosan számíthatót, a korábbi kiegészítést, vagy annak az időarányoson 
túli részét az APEH a következő átutalásból levonva befizeti a közszolgálati műsorszámok tá-
mogatási kerete (XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 38. al-
cím) javára. 
 
(8)] A Magyar Televízió Közalapítvány – a média tv. 60. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint fel-
használható – céltámogatása (I. Országgyűlés fejezet, 13. cím, 1. alcím) a Magyar Televízió Rt. re-
organizációs tervének megvalósításához szükséges egyszeri többletköltségek fedezetéül, valamint 
az M2 csatorna műsorideje terhére létrehozandó parlamenti hírcsatorna megvalósítására szolgál.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/4. (2119. sz. jav. - 50.§ (3) ), 294/1. (2119. sz. jav. - 

1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 297/6. (2119. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 15.cím ), 298/1. (2119. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 17.cím ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2119. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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282/1.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/654. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 201. pontja) - a törvényjavaslat 115. § (1) bekezdés módosítását javasol-
ja:     
 
„(1) Az üzemben tartási díjnak a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a további-
akban: média tv.) 79. §-ának (2) bekezdése szerint megállapított összege a 2005. évre havi 525 fo-
rint.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1760-14. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
287/1.  Lendvai Ildikó, dr. Pető Iván és Újhelyi István képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1048. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 286. pontja) - 
a törvényjavaslat 115. § (8) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(8) A Magyar Televízió Közalapítvány – a [média] rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. 
tv. 60. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint felhasználható – céltámogatása (I. Országgyűlés feje-
zet, 13. cím, 1. alcím) a Magyar Televízió Rt. reorganizációs tervének megvalósításához és annak 
megfelelő működéséhez szükséges [egyszeri] többletköltségek fedezetéül[, valamint az M2 csa-
torna műsorideje terhére létrehozandó parlamenti hírcsatorna megvalósítására] szolgál, ide-
értve a közéleti és kulturális műsorok súlyának növelését.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1898. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
291/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 
121. §  felvételével:     
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„121. § Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a szociális és a gyermekvédelmi ellátásokat sza-
bályozó ágazati jogszabályok módosítása érdekében 2005. március 1-ig az alábbiak szerint tegye 
meg a szükséges intézkedéseket: 
 
a) Működési engedélyt kiadó szerveknek - közigazgatási hivataloknak és az illetékes jegyzőknek - 
legyen méltányossági jogkörük, az intézmények személyi feltételei meglétének elbírálásában. 
 
b) A minimális szakmai alkalmazotti létszámelőírások teljesítésénél adott feltételek esetén legyen 
lehetőség -20%-os eltérésre. 
 
c) Az éjjeli menedékhelyeknél a szakmai létszám kerüljön csökkentésre. 
 
d) Szűnjön meg a közösségi koordinátori munkakör, és csökkenjen a pszichiátriai és szenvedélybe-
tegek nappali intézményében a terápiás segítők száma. 
 
e) Szűnjenek meg az átfedések a rehabilitációs intézményekben egyes foglalkoztatási kötelezettsé-
gek terén. 
 
f) A szakmai feladatellátást közvetetten segítő munkakörök betöltése ne kötelező érvényű, hanem 
ajánlott legyen.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2077. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
291/2.  A Mezőgazdasági bizottság - a törvényjavaslat 124. § módosítását javasolja:     
 
„124. § A Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság döntése alapján az Operatív Programok 
támogatási előirányzataiból feladataik ellátása érdekében mindösszesen legfeljebb [500,0] 1000,0 
millió forint támogatásban részesülhetnek az európai uniós támogatások felhasználásának lebonyo-
lításában részt vevő, külön jogszabályokban meghatározott azon közreműködő szervezetek, ame-
lyek nem költségvetési szervek.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2072. 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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1. SZÁMÚ MELLÉKLET: A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 
ELŐIRÁNYZATAI 

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 

292/1.  Újhelyi István és dr. Pető Iván képviselők - kapcsolódva a T/11700/1063. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 132. és 881. pontjai) - a törvényjavaslat 
1. számú melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  1  Országgyűlés Hivatala 
    1  Országgyűlés hivatali szervei [15 192,6] 15 042,6 /-150.0 tám./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
          2  Felújítás [1 820,1] 1 670,1 /-150.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz ugyan, de fejezeti főösz-
szegeket is érint. 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/1. (1896. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 297/3. 
(1896. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím új3.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1896. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
292/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 8. cím 1. alcím 
módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  8  Pártalapítványok támogatása 
     1  Táncsics Mihály Alapítvány [ 435,4] 444,3 /+8,9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16/7. (2097. sz. jav. - 32.§ (2) ), 292/3. (2097. sz. jav. - 

1.mell. I. fej. 8.cím 2.alc ), 292/4. (2097. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 8.cím 3.alc ), 292/5. (2097. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 8.cím 4.alc ), 294/2. 
(2097. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2097. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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292/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 8. cím 2. alcím 
módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  8  Pártalapítványok támogatása 
     2  Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány[ 406,0] 414,3 /+8,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16/7. (2097. sz. jav. - 32.§ (2) ), 292/2. (2097. sz. jav. - 

1.mell. I. fej. 8.cím 1.alc ), 292/4. (2097. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 8.cím 3.alc ), 292/5. (2097. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 8.cím 4.alc ), 294/2. 
(2097. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2097. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
292/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 8. cím 3. alcím 
módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  8  Pártalapítványok támogatása 
     3  Antall József Alapítvány [ 112,1] 114,4 /+2,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16/7. (2097. sz. jav. - 32.§ (2) ), 292/2. (2097. sz. jav. - 

1.mell. I. fej. 8.cím 1.alc ), 292/3. (2097. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 8.cím 2.alc ), 292/5. (2097. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 8.cím 4.alc ), 294/2. 
(2097. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2097. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
292/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 8. cím 4. alcím 
módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  8  Pártalapítványok támogatása 
     4  Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási  
        Szabadelvű Alapítvány [ 103,7] 105,8 /+2,1 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16/7. (2097. sz. jav. - 32.§ (2) ), 292/2. (2097. sz. jav. - 

1.mell. I. fej. 8.cím 1.alc ), 292/3. (2097. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 8.cím 2.alc ), 292/4. (2097. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 8.cím 3.alc ), 294/2. 
(2097. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2097. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
293/1.  Halász János, Homa János, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős 
Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/588. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 172. és 1761. pontjai) - 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] 1 400,0 /-2100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 296/1. (1874. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím új4.alc ), 296/2. 
(1874. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím új5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1874. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
294/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 3 501,1 /+1,1 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/4. (2119. sz. jav. - 50.§ (3) ), 281/3. (2119. sz. jav. - 

115.§ ), 297/6. (2119. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 15.cím ), 298/1. (2119. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 17.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2119. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
294/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:     
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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 3 478,4 /-21,6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16/7. (2097. sz. jav. - 32.§ (2) ), 292/2. (2097. sz. jav. - 

1.mell. I. fej. 8.cím 1.alc ), 292/3. (2097. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 8.cím 2.alc ), 292/4. (2097. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 8.cím 3.alc ), 292/5. 
(2097. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 8.cím 4.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2097. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
296/1.  Halász János, Homa János, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős 
Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/588. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 172. és 1761. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 
13. cím kiegészítését javasolják a következő új 4. alcím  felvételével:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     4  Hungária Televízió Közalapítvány támogatása  980,0 /+980,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 293/1. (1874. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 296/2. 
(1874. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím új5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1874. 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 nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
296/2.  Halász János, Homa János, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős 
Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/588. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 172. és 1761. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 
13. cím kiegészítését javasolják a következő új 5. alcím  felvételével:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     5  Magyar Rádió Közalapítvány támogatása  1 120,0 /+1120,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 293/1. (1874. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 296/1. 
(1874. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím új4.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1874. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
297/1.  Újhelyi István és dr. Pető Iván képviselők - kapcsolódva a T/11700/1063. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 132. és 881. pontjai) - a törvényjavaslat 
1. számú melléklet I. fejezet 14. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 
     1  Közszolgálati feladatokra [2 000,0] 2 090,0 /+90,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Közszolgálati feladatokra [2 150,0] 2 000,0 kiad. 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 292/1. (1896. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 1.cím 1.alc ), 297/3. 
(1896. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím új3.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1896. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
297/2.  Újhelyi István és dr. Pető Iván képviselők - kapcsolódva a T/11700/1063. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 132. és 881. pontjai) - a törvényjavaslat 
1. számú melléklet I. fejezet 14. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 
     1  Közszolgálati feladatokra [2 000,0] 2 090,0 /+90,0 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 297/4. (1897. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím új3.alc ), 298/3. 
(1897. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 17.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1897. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
297/3.  Újhelyi István és dr. Pető Iván képviselők - kapcsolódva a T/11700/1063. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 132. és 881. pontjai) - a törvényjavaslat 
1. számú melléklet I. fejezet 14. cím kiegészítését javasolják a következő új 3. alcím  felvételével:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 
     3  A Tulajdonosi Tanácsadó Testület működésére  60,0 /+60,0 kiad./ 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 292/1. (1896. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 1.cím 1.alc ), 297/1. 
(1896. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1896. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
297/4.  Újhelyi István és dr. Pető Iván képviselők - kapcsolódva a T/11700/1063. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 132. és 881. pontjai) - a törvényjavaslat 
1. számú melléklet I. fejezet 14. cím kiegészítését javasolják a következő új 3. alcím  felvételével:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 
     3  A Tulajdonosi Tanácsadó Testület működésére  60,0 /+60,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/2. (1897. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 298/3. 
(1897. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 17.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1897. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
297/5.  Molnár Albert, dr. Tompa Sándor és Nagy Jenő képviselők - kapcsolódva a T/11700/3. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 60., 121., 215. és 1724. pont-
jai) a T/11700/106. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 119., 207. 
és 213. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 15. cím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   15  Üzemben tartási díj pótlása [24 095,9] 25 095,9 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/3. (1840. sz. jav. - 50.§ (3) ), 281/2. (1840. sz. jav. - 

115.§ ), 298/2. (1840. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 17.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1840. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
297/6.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 15. cím módo-
sítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   15  Üzemben tartási díj pótlása [24 095,9] 25 094,8 /+998,9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/4. (2119. sz. jav. - 50.§ (3) ), 281/3. (2119. sz. jav. - 

115.§ ), 294/1. (2119. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 298/1. (2119. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 17.cím ), pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2119. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
298/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 17. cím elha-
gyását javasolja:     
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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   [17  Céltartalék az üzemben tartási díj-bevétel  
         kiegészítésére] [1 000,0]  /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/4. (2119. sz. jav. - 50.§ (3) ), 281/3. (2119. sz. jav. - 

115.§ ), 294/1. (2119. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 297/6. (2119. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 15.cím ), pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2119. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
298/2.  Molnár Albert, dr. Tompa Sándor és Nagy Jenő képviselők - kapcsolódva a T/11700/3. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 60., 121., 215. és 1724. pont-
jai) a T/11700/106. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 119., 207. 
és 213. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 17. cím elhagyását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   [17  Céltartalék az üzemben tartási díj-bevétel  
         kiegészítésére] [1 000,0]  /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/3. (1840. sz. jav. - 50.§ (3) ), 281/2. (1840. sz. jav. - 

115.§ ), 297/5. (1840. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 15.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1840. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
298/3.  Újhelyi István és dr. Pető Iván képviselők - kapcsolódva a T/11700/1063. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 132. és 881. pontjai) - a törvényjavaslat 
1. számú melléklet I. fejezet 17. cím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   17  Céltartalék az üzemben tartási díj-bevétel 
         kiegészítésére [1 000,0] 850,0 /-150,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297/2. (1897. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 297/4. 
(1897. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím új3.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1897. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 

298/4.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
11. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási  
     feladatok [28 943,3] 22 098,0 /-6845,3 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok[18 757,9] 28 943,3 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 
298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 

26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs 

), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. 

- 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. 

a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. 

b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. 

- 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 
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3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 
542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. 

- 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 
551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. 

- 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 

1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 
551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 
555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 
555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
298/5.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
11. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási 
      feladatok [28 943,3] 29 640,3 /+697,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok[18 757,9] 28 943,3 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/4. (2076. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 303/12. (2076. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 542/9. (2076. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/11. (2076. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 543/3. (2076. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2076. 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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298/6.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
12. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     12  [Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások szervezetei]   
      Alapszolgáltatási központ [ 367,1] 481,8 /+114,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 
298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 

26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs 

), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. 

- 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. 

a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. 

b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. 

- 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 
542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. 

- 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 
551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. 

- 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 

1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 
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551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 
555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 
555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
298/7.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
13. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     13  Gyermekvédelmi szakellátás [5 880,3] 7 848,6 /+1968,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 
298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 

26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs 

), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. 

- 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. 

a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. 

b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. 

- 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 
542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. 
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(2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. 

- 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 
551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. 

- 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 

1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 
551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 
555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 
555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
298/8.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
14. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     14  Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi  
     ellátás [7 570,3] 10 072,5 /+2502,2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 
298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 

26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs 

), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. 

- 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. 

a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. 
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jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. 

b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. 

- 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 
542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. 

- 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 
551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. 

- 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 

1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 
551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 
555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 
555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
298/9.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
15. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     15  Hajléktalanok átmeneti intézményei [ 566,1] 803,6 /+237,5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 
298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. 
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IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 

26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs 

), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. 

- 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. 

a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. 

b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. 

- 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 
542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. 

- 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 
551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. 

- 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 

1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 
551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 
555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 
555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
298/10.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
16. alcím módosítását javasolja:     
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     16  Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek  
            bentlakásos intézményi ellátása [5 314,3] 7 161,9 /+1847,6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 
298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 

26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs 

), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. 

- 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. 

a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. 

b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. 

- 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 
542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. 

- 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 
551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. 

- 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 

1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 
551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 
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555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 
555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
298/11.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
17. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     17  Gyermekek napközbeni ellátása [2 489,6] 3 332,9 /+843,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 

26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs 

), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. 

- 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. 

a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. 

b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. 

- 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 
542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 
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5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. 

- 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 
551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. 

- 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 

1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 
551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 
555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 
555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
298/12.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
18. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     18  Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani  
    feladatai [ 121,1] 168,3 /+47,2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 

26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs 

), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. 

- 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. 

a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 
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3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. 

b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. 

- 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 
542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. 

- 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 
551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. 

- 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 

1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 
551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 
555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 
555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
299/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
19. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     19  Óvodai nevelés [61 004,0] 61 148,5 /+144,5 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 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
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298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 
301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 
523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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300/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
20. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     20  Iskolai oktatás [296 504,2] 291 249,3 /-5254,9 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 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 
301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 
523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 
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), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
300/2.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
21. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     21  Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás[30 168,8] 31 572,7 /+1403,9 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
21  Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás [30 108,2] 30 168,8 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 
301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 
523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 



- 222 - 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
301/1.  Sisák Imre János, dr. Gémesi György és Karsai Péter képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1721. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 198/1., 232/1., 
241/1., 243/1., 246/1., 332/5., 444/2., 1212/1., 1213/1., 1228/2., 1249/1., 1334/1., 1403/1., 1564/1., 
1566/2., 1637/4., 1658/1., 1671/21., 1835/1., 1984/6., 2075/1., 2076/2., 2077/3., 2080/2., 2081/2., 
2082/2., 2083/2., 2084/2., 2116/1., 2119/1., 2129/1., 2130/1., 2137/1., 2138/2., 2148/1., 2151/1., 
2154/2., 2158/1., 2163/7., 2175/2., 2176/1., 2178/1., 2180/1., 2181/1., 2181/3., 2183/1., 2184/3., 
2188/2., 2206/1., 2208/2., 2209/4., 2218/1., 2230/5., 2231/5., 2278/2., 2299/1. és 2299/2. 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] 12 316,4 /+1048,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 303/7. (1837. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 534/2. 
(1837. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1837. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
301/2.  Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/11700/1050. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2170. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
22. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     22  Alapfokú művészetoktatás [11 268,4] 12 568,4 /+1300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 303/6. (1804. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 536/1. 
(1804. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 543/1. (1804. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1804. 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 nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
301/3.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
22. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     22  Alapfokú művészetoktatás [11 268,4] 12 271,1 /+1002,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 
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2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 
523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
301/4.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
23. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
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     23  Kollégiumok közoktatási feladatai [14 900,5] 15 598,7 /+698,2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 
523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
301/5.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
24. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     24  Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai 
      feladatokhoz [19 803,3] 20 412,8 /+609,5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 
523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 
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sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
302/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
25. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     25  Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási 
           intézményeket fenntartó önkormányzatok 
           feladatellátásához [18 111,0] 19 169,2 /+1058,2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 
523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
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523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
303/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
26. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     26  Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások,  
           szolgáltatások [43 252,3] 40 763,4 /-2488,9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 
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1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 
523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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303/2.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 30. alcím  felvételével:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     30 Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó 
          hozzájárulások  4 272,6 /+4272,6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 
523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
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551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
303/3.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 31. alcím  felvételével:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     31 Települési közlekedési feladatok  3 358,5 /+3358,5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 
523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
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542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
303/4.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon benyújtott módosító javasla-
tukhoz (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 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 9. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     9  Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari  
         támogatása [1 060,0] 1 100,0 /+40,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk (a csökkentéssel azonos összegű növeléssel). A mód. 
indítvánnyal összefüggésben az 5. sz. mellékletet is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 312/2. (1871. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 8.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1871. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
303/5.  Sisák Imre János, dr. Gémesi György és Karsai Péter képviselők - kapcsolódva 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 java-
solják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     10  Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 
           támogatása [25 300,0] 6 000,0 /-19300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az 5. sz. mellékletet is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 307/5. (1838. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1838. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
303/6.  Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/11700/1050. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2170. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 
10. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     10  Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 
            támogatása [25 300,0] 24 000,0 /-1300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 301/2. (1804. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 536/1. 
(1804. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 543/1. (1804. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1804. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
303/7.  Sisák Imre János, dr. Gémesi György és Karsai Péter képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1721. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 198/1., 232/1., 
241/1., 243/1., 246/1., 332/5., 444/2., 1212/1., 1213/1., 1228/2., 1249/1., 1334/1., 1403/1., 1564/1., 
1566/2., 1637/4., 1658/1., 1671/21., 1835/1., 1984/6., 2075/1., 2076/2., 2077/3., 2080/2., 2081/2., 
2082/2., 2083/2., 2084/2., 2116/1., 2119/1., 2129/1., 2130/1., 2137/1., 2138/2., 2148/1., 2151/1., 
2154/2., 2158/1., 2163/7., 2175/2., 2176/1., 2178/1., 2180/1., 2181/1., 2181/3., 2183/1., 2184/3., 
2188/2., 2206/1., 2208/2., 2209/4., 2218/1., 2230/5., 2231/5., 2278/2., 2299/1. és 2299/2. 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] 24 252,0 /-1048,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az 5. sz. mellékletet is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 301/1. (1837. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 534/2. 
(1837. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1837. 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 nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
303/8.  Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők - kapcsolódva a T/11700/1217. szá-
mon 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] 13 300,0 /-12000,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az 5. sz. mellékletet is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 307/4. (1836. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1836. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
303/9.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 
10. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     10  Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások  
     támogatása [25 300,0] 21 941,3 /-3358,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 
310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. 

jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 
523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 
523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új 

bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 
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20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
303/10.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 10. 
alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     10  Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 
           támogatása [25 300,0] 20 300,0 /-5000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 307/8. (2162. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 27. alc. ), 
550/2. (2162. sz. jav. - 5.mell. új 27. pont ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2162. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
" 
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"303/11.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 10. 
alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     10  Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások  
           támogatása [25 300,0] 16 900,0 /-8400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 307/7. (2161. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 27. alc. ), 
550/3. (2161. sz. jav. - 5.mell. új 27. pont ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
303/12.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 
10. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     10  Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások  
        támogatása [25 300,0] 24 603,0 /-697,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/4. (2076. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 298/5. (2076. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 542/9. (2076. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/11. (2076. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 543/3. (2076. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2076. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
307/1.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon benyújtott módosító javasla-
tukhoz (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 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 13. alcím módosítását javasolják:     
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     13  „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása [ 200,0] 250,0 /+50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 312/3. (1872. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 8.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1872. 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.   
 
 
307/2.  Keller László képviselő - kapcsolódva a T/11700/1222. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 294., 298., 1833., 1834., 1847., 2283., 2284., 2285. és 2286. pontjai) - a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 19. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     19  A többcélú kistérségi társulások megalakulásának  
           ösztönzése [6 500,0] 6 400,0 /-100,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az 5. sz. mellékletet is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 310/4. (1799. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 4.cím 5.alc ), 552/4. 
(1799. sz. jav. - 7.mell. e) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1799. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
307/3.  Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/11700/1710. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 288/3. és 2266/2. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 2. cím 25. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
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     25  [Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása] 
         Fővárosi kerületek és egyes települési önkormányzatok belterületi 
          útjainak szilárd burkolattal való ellátása 2 500,0 kiad. 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
25  Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való 
      ellátása [2 000,0] 2 500,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 549/5. (1904. sz. jav. - 5.mell. 25.pont ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1904. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
307/4.  Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők - kapcsolódva a T/11700/1217. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 268., 290. és 588. pontjai) - a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím kiegészítését javasolják a következő új 26. 
alcím  felvételével:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     26 Köztisztviselők 13. havi illetménye  12 000,0 /+12000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az 5. sz. mellékletet is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 303/8. (1836. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1836. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
307/5.  Sisák Imre János, dr. Gémesi György és Karsai Péter képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 268., 290. és 
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588. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím kiegészítését javasolják a 
következő új 26. alcím  felvételével:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     26 Köztisztviselők 13. havi illetménye  19 300,0 /+19300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az 5. sz. mellékletet is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 303/5. (1838. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1838. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
307/6.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 26. alcím  felvételével:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     26 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának 
          támogatása  1 278,0 /+1278,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 
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523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
307/7.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím kiegé-
szítését javasolja a következő új 27. alcím  felvételével:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     27 Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok 
          bérkiadásaihoz  8 400,0 /+8400,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 303/11. (2161. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 
550/3. (2161. sz. jav. - 5.mell. új 27. pont ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
307/8.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím kiegé-
szítését javasolja a következő új 27. alcím  felvételével:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     27 Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok 
          bérkiadásaihoz  5 000,0 /+5000,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 303/10. (2162. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 
550/2. (2162. sz. jav. - 5.mell. új 27. pont ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2162. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
309/1.  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 támogatások 
     1  Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő [települési] helyi 
     önkormányzatok támogatása [11 700,0] 12 000,0 /+300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 
310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. 

jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 
523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 
523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új 

bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
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523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
309/2.  Jauernik István, Gulyás József és Pál Tibor képviselők - kapcsolódva a T/11700/1112. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 234., 2110. és 2224. pontjai) 
- a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 3. cím 2. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  3  A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 
     2  Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok 
          támogatása [ 300,0] 270,0 /-30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 310/13. (1934. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím új 3. alc ), 
542/8. (1934. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 555/10. (1934. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 555/12. (1934. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), pont-
jaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1934. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a 
Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság 
ülésén nem ért egyet.   
 
 
309/3.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 3. cím 2. 
alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  3  A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 
     2  Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok  
          támogatása [ 300,0] 270,0 /-30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 310/1. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 
310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. 

jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 
523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 
523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új 

bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
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542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
310/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 3. cím 3. 
alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  3  A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 
     3  A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb 
         támogatása [1 500,0] 1 200,0 /-300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 
310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. 

jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 
523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. 
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(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 
523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új 

bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
310/2.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/779. számon benyújtott módosító javasla-
tukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 296. és 1698. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 4. cím 3. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  4  A helyi önkormányzatok színházi támogatása 
     3  Bábszínházak működtetési hozzájárulása [ 160,7] 190,7 /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az 7. sz. mellékletet is módosítani szükséges.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 312/4. (1869. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 8.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1869. 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.   
 
 
310/3.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/814. számon benyújtott módosító javasla-
tukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 297. és 1701. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 4. cím 4. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  4  A helyi önkormányzatok színházi támogatása 
     4  Bábszínházak művészeti  tevékenységének  
     támogatása [ 226,6] 256,6 /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az 7. sz. mellékletet is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 312/1. (1870. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 8.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1870. 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.   
 
 
310/4.  Keller László képviselő - kapcsolódva a T/11700/1222. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 294., 298., 1833., 1834., 1847., 2283., 2284., 2285. és 2286. pontjai) - a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 5. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  4  A helyi önkormányzatok színházi támogatása 
     5  Színházak pályázati támogatása [ 888,0] 988,0 /+100,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
5  Színházak pályázati támogatása [ 777,0] 888,0 kiad.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 307/2. (1799. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 19.alc ), 552/4. 
(1799. sz. jav. - 7.mell. e) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1799. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
310/5.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím 1. 
alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 
       [1  Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés] 
           [támogatása] [2 780,0]  /-2780,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 
523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 
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b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
310/6.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím 1. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 
       [2] 1  A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai 
                     tevékenysége 2 000,0    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
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(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 
523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
310/7.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím 1. 
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 
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       [3] 2  Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok[8 021,0] 7 544,4 /-476,6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/8. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 
523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
310/8.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím 1. 
alcím 4. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 
       [4  Pedagógiai szakmai szolgáltatás] [1 184,4]  /-1184,4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/9. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 
523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 
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sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
310/9.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím 1. 
alcím 5. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 
       [5  Minőségfejlesztési feladatok] [ 387,3]  /-387,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 
523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
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523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
310/10.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím 
1. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 
       [6] 3  Pedagógiai szakszolgálat [2 790,0] 5 844,6 /+3054,6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
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301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 
523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
310/11.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím 
1. alcím 7. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 
       [7  Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása][1 704,3]  /-1704,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 
523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 
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7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
310/12.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím 
2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    2  Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 
       3  Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása[ 673,6] 742,5 /+68,9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 
523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
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(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
310/13.  Jauernik István, Gulyás József és Pál Tibor képviselők - kapcsolódva a T/11700/1112. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 234., 2110. és 2224. pontjai) 
- a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím kiegészítését javasolják a következő új 3. 
alcím  felvételével:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     3 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok  
       támogatása  30,0 /+30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 309/2. (1934. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 542/8. 
(1934. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 555/10. (1934. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 555/12. (1934. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1934. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a 
Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság 
ülésén nem ért egyet.   
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312/1.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/814. számon benyújtott módosító javasla-
tukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 297. és 1701. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 8. cím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   8  Vis maior tartalék [ 243,9] 213,9 /-30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 310/3. (1870. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 4.cím 4.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1870. 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.   
 
 
312/2.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon benyújtott módosító javasla-
tukhoz (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 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   8  Vis maior tartalék [ 243,9] 203,9 /-40,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 303/4. (1871. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 9.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1871. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
312/3.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon benyújtott módosító javasla-
tukhoz (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 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   8  Vis maior tartalék [ 243,9] 193,9 /-50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 307/1. (1872. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 13.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1872. 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.   
 
 
312/4.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/779. számon benyújtott módosító javasla-
tukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 296. és 1698. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 8. cím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   8  Vis maior tartalék [ 243,9] 213,9 /-30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 310/2. (1869. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 4.cím 3.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1869. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 

313/1.  Szűcs Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/377. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 538. és 2012. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
1. cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [4 893,8] 4 793,8 /-100,0 tám./ 
          1 Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 585,3] 485,3 /-100,0 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 360/2. (1910. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új8.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1910. 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 Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
313/2.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1017. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1195. és 1500. 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] 3 928,9 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 507,1] 1 707,1 /-800,0 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 374/1. (1826. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1826. 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 egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
313/3.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1017. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1195. és 1500. 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] 3 728,9 /-1000,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 507,1] 1 507,1 /-1000,0 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 374/2. (1824. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1824. 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 egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
313/4.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1017. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1195. és 1500. 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] 4 228,9 /-500,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 507,1] 2 007,1 /-500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
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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 374/3. (1825. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1825. 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 egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
313/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
    2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 507,1] 2 607,1 /+100,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 770,8] 670,8 /-100,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
3  Dologi kiadások [2 660,6] 2 507,1 kiad. 
1  Intézményi beruházási kiadások [ 795,8] 770,8 kiad.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2095. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
316/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       1  Központilag kezelt fejezeti feladatok [ 220,0] 185,0 /-35,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 102,4] 97,4 /-5,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 2,5] 0,9 /-1,6 kiad./ 
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             3  Dologi kiadások [ 115,1] 86,7 /-28,4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 337/1. (2092. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc új69.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2092. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
316/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       1  Központilag kezelt fejezeti feladatok [ 220,0] 170,0 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 115,1] 65,1 /-50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 316/3. (2093. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), 
334/1. (2093. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 61.jcs ), 337/2. (2093. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc új70.jcs ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2093. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
316/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
         támogatása [1 250,0] 1 150,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 172,0] 1 072,0 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 316/2. (2093. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 1.jcs ), 
334/1. (2093. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 61.jcs ), 337/2. (2093. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc új70.jcs ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2093. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
325/1.  Birkás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/11700/554. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 151. és 550. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 700,0 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 648,0 /-800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 367/1. (1816. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új 11.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1816. 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 egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
325/2.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/161. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 487., 535. és 797. pontjai) - a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását java-
solják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 500,0 /-1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 448,0 /-1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 359/1. (1885. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új8jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1885. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
325/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 450,0 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 1 398,0 /-50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 337/4. (2090. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 3.alc új8jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2090. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
325/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 400,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 1 348,0 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 336/1. (2089. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), 
337/3. (2089. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc új71.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2089. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
333/1.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/1441. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 338. és 364. pontjai) - a törvény-
javaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       15  Kormányzati informatikai fejlesztési  
         kötelezettségek [2 250,0] 2 000,0 /-250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 750,0] 1 500,0 /-250,0 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 360/1. (1884. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új8jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1884. 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 egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
334/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 61. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       61  Lakossági EU tájékoztatási feladatok [ 454,0] 404,0 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 260,4] 210,4 /-50,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
61  Lakossági EU tájékoztatási feladatok [ 476,0] 454,0 tám.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 316/2. (2093. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 1.jcs ), 
316/3. (2093. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), 337/2. (2093. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc új70.jcs ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2093. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
" 



- 268 - 

"336/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [1 050,0] 700,0 /-350,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 970,0] 620,0 /-350,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 325/4. (2089. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
337/3. (2089. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc új71.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2089. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
337/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 69. jogcím-csoport  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      69  Gazdasági és Szociális Tanács  35,0 /+35,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            1  Személyi juttatások  5,0 /+5,0 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok  1,6 /+1,6 kiad./ 
            3  Dologi kiadások  28,4 /+28,4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 316/1. (2092. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2092. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
337/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 70. jogcím-csoport  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      70  II. Világháború befejezése 60. évfordulója megünneplésének 
        támogatása  200,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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            3  Dologi kiadások  200,0 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 316/2. (2093. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 1.jcs ), 
316/3. (2093. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), 334/1. (2093. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 61.jcs ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2093. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
337/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 71. jogcím-csoport  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      71  Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplése 
         előkészítésének támogatása  450,0 /+450,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            3  Dologi kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            1  Intézményi beruházási kiadások  350,0 /+350,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 325/4. (2089. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
336/1. (2089. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2089. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
337/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 3. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
      8  Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány 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 325/3. (2090. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2090. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
347/1.  Dr. Gémesi György képviselő - kapcsolódva a T/11700/78. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 552., 599., 1551. és 1568. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 12. cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
     1  Nemzeti Sporthivatal igazgatása [ 732,9] 250,6 /-482,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 420,8] 153,7 /-267,1 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 130,1] 47,5 /-82,6 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 210,2] 95,2 /-115,0 kiad./ 
   2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 29,0] 11,4 /-17,6 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Nemzeti Sporthivatal igazgatása [ 250,6] 732,9 tám. 
   1  Személyi juttatások [ 153,7] 420,8 kiad. 
   2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 47,5] 130,1 kiad. 
   3  Dologi kiadások [ 95,2] 210,2 kiad. 
 
   1  Intézményi beruházási kiadások [ 11,4] 29,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 371/2. (1844. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1844. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
347/2.  Az Ifjúsági bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 1. alcím 
módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
     1  Nemzeti Sporthivatal igazgatása [ 732,9] 792,9 /+60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 420,8] 450,8 /+30,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 130,1] 140,1 /+10,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 210,2] 230,2 /+20,0 kiad./ 
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Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Nemzeti Sporthivatal igazgatása [ 250,6] 732,9 tám. 
1  Személyi juttatások [ 153,7] 420,8 kiad. 
2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 47,5] 130,1 kiad. 
3  Dologi kiadások [ 95,2] 210,2 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 358/1. (2081. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs 1.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2081. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
350/1.  Az Ifjúsági bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 1. 
jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
         2  Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása[ 245,0] 295,0 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 245,0] 295,0 /+50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 352/2. (2080. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 3.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2080. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
352/1.  Az Ifjúsági bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 1. 
jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       3  [Kiemelt kockázatú sportesemények biztosítása]   
         Kiemelt hazai rendezésű és biztonsági kockázatú sportesemények támogatása 445,0 tám. 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 300,0] 200,0 /-100,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 96,0] 65,0 /-31,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 49,0] 35,0 /-14,0 kiad./ 
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            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  145,0 /+145,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2083. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
352/2.  Az Ifjúsági bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 1. 
jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
         3  Szabadidősport támogatása [ 788,0] 738,0 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 813,0] 763,0 /-50,0 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 350/1. (2080. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 2.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2080. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
352/3.  Az Ifjúsági bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 1. 
jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
         4  Versenysport támogatása [1 600,0] 1 588,0 /-12,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 600,0] 1 588,0 /-12,0 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.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 355/2. (2082. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs új9.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2082. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
352/4.  Az Ifjúsági bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 1. 
jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
         4  Versenysport támogatása [1 600,0] 1 500,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 600,0] 1 500,0 /-100,0 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 354/1. (2079. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 5.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2079. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
354/1.  Az Ifjúsági bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 1. 
jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
         5  Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok [ 142,5] 242,5 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 47,5] 147,5 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 352/4. (2079. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 4.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/2079. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
355/1.  Dr. Gémesi György képviselő - kapcsolódva a T/11700/78. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 552., 599., 1551. és 1568. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 12. cím 6. alcím 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] 1 538,0 /-1355.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 893,0] 1 538,0 /-1355.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 371/1. (1802. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 3.jcs ), 
371/3. (1802. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új5.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1802. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
355/2.  Az Ifjúsági bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 1. 
jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
         9 Nemzeti Sporttanács támogatása  12,0 /+12,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            1  Személyi juttatások  2,5 /+2,5 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok  0,8 /+0,8 kiad./ 
            3  Dologi kiadások  8,7 /+8,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 352/3. (2082. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 4.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/2082. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
358/1.  Az Ifjúsági bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 2. 
jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
         1  Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program [ 60,0]  /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 30,0]  /-30,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 10,0]  /-10,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 310,0]  /-310,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 829,0] 2 119,0 /+290,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
3  Dologi kiadások [ 250,0] 310,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 347/2. (2081. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 1.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2081. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
359/1.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/161. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 487., 535. és 797. pontjai) - a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését ja-
vasolják a következő új 8. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        8  Diósgyőri Stadion felújítása  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 325/2. (1885. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1885. 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 egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
360/1.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/1441. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 338. és 364. pontjai) - a törvény-
javaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják 
a következő új 8. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        8 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 333/1. (1884. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1884. 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 egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
360/2.  Szűcs Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/377. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 538. és 2012. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
12. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        8 Pusztavacs tornaterem építése  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 313/1. (1910. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 1.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1910. 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 Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
367/1.  Birkás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/11700/554. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 151. és 550. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
12. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        11 Győri Marcalvárosi uszoda  800,0 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  800,0 /+800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 325/1. (1816. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1816. 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 egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
371/1.  Dr. Gémesi György képviselő - kapcsolódva a T/11700/78. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 552., 599., 1551. és 1568. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 12. cím 6. alcím 3. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
 



- 278 - 

X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      [3  Kiemelt kockázatú sportesemények biztosítása][ 445,0]  /-445.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [1  Személyi juttatások] [ 300,0]  /-300.0 kiad./ 
              [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 96,0]  /-96.0 kiad./ 
              [3  Dologi kiadások] [ 49,0]  /-49.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 355/1. (1802. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 8.jc ), 
371/3. (1802. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új5.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1802. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
371/2.  Dr. Gémesi György képviselő - kapcsolódva a T/11700/78. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 552., 599., 1551. és 1568. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 12. cím 6. alcím új 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      5  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló 
           előirányzatok 
        1 Magyar Olimpiai Bizottság  100,0 /+100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100.0 kiad./ 
        2 Olimpiai feladatok támogatása  382,3 /+382.3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  382,3 /+382.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 347/1. (1844. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 1.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1844. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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371/3.  Dr. Gémesi György képviselő - kapcsolódva a T/11700/78. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 552., 599., 1551. és 1568. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 12. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      5  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló 
előirányzatok 
        1 Magyar Olimpiai Bizottság  100,0 /+100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100.0 kiad./ 
        2 Olimpiai feladatok támogatása  1 700,0 /+1700.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 700,0 /+1700.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 355/1. (1802. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 8.jc ), 
371/1. (1802. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 3.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1802. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
374/1.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1017. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1195. és 1500. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
12. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      5 Beruházások 
        1 Mosonmagyaróvár sportcsarnok építése  800,0 /+800.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 313/2. (1826. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1826. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
374/2.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1017. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1195. és 1500. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
12. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      5 Beruházások 
        1 Mosonmagyaróvár sportcsarnok építése  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 313/3. (1824. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1824. 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 egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
374/3.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1017. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1195. és 1500. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
12. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      5 Beruházások 
        1 Mosonmagyaróvár 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 313/4. (1825. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1825. 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 egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

374/4.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  4  BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [5 254,7] 5 384,9 /+130.2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 417,2] 2 516,6 /+99.4 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 763,7] 794,5 /+30.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 381/2. (2074. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), 381/3. (2074. 

sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 11.cím ), 381/12. (2074. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 18.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2074. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
376/1.  Az Önkormányzati bizottság - 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]18 601,5 /+276.7 tám./ 
          1  Működési költségvetés [ 323,6] 368,4 /+44.8 bev./ 
              1  Személyi juttatások [8 184,9] 8 365,2 /+180.3 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [2 537,4] 2 596,2 /+58.8 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [3 772,0] 3 854,4 /+82.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 377/1. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 378/2. 
(2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 378/3. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 1.alc ), 381/4. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 12.cím 

), 381/10. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 18.cím 1.alc ), 381/13. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 18.cím 2.alc ), 381/14. (2075. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 18.cím 3.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2075. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
376/2.  Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/11700/215. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 613. és 737. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
5. cím 8. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     8  Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság [4 517,5] 4 717,5 /+200,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 587,6] 787,6 /+200,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
8  Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság [4 431,3] 4 517,5 tám.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 388/4. (2058. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 27.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2058. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
377/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 
10. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     10  Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság[4 282,1] 4 310,4 /+28,3 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
          1  Személyi juttatások [2 949,4] 2 970,4 /+21,0 kiad./ 
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 914,3] 920,4 /+6,1 kiad./ 
          3  Dologi kiadások [ 543,8] 545,0 /+1,2 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
10  Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság[4 155,0] 4 282,1 tám. 
    1  Személyi juttatások [2 852,4] 2 949,4 kiad. 
    2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 884,2] 914,3 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 376/1. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 378/2. 
(2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 378/3. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 1.alc ), 381/4. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 12.cím 
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), 381/10. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 18.cím 1.alc ), 381/13. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 18.cím 2.alc ), 381/14. (2075. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 18.cím 3.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2075. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
378/1.  Jauernik István, Pál Tibor és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1736. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 659/1., 677/1., 688/1., 808/1., 
808/2., 808/3., 808/4., 808/5., 808/6., 809/1. és 810/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 5. cím 23. alcím elhagyását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    23  [Rendőrségi] Rendészeti Biztonsági Szolgálat 9 738,8 tám. 
         1  Működési költségvetés 690,0 bev. 
              1  Személyi juttatások 7 130,8 kiad. 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok 2 210,5 kiad. 
              3  Dologi kiadások 1 087,5 kiad. 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
23  Rendőrségi Biztonsági Szolgálat [9 636,1] 9 738,8 tám. 
   1  Személyi juttatások [7 052,4] 7 130,8 kiad. 
   2  Munkaadókat terhelő járulékok [2 186,2] 2 210,5 kiad.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
378/2.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 
23. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     23  [Rendőrségi] Rendészeti Biztonsági Szolgálat[9 738,8] 9 758,8 /+20,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
         3  Dologi kiadások [1 087,5] 1 107,5 /+20,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
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23  Rendőrségi Biztonsági Szolgálat [9 636,1] 9 738,8 tám.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 376/1. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 377/1. 
(2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 378/3. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 1.alc ), 381/4. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 12.cím 

), 381/10. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 18.cím 1.alc ), 381/13. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 18.cím 2.alc ), 381/14. (2075. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 18.cím 3.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2075. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
378/3.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 6. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  6  Határőrség 
     1  Határőrség Országos Parancsnokság és szervei [4 719,3] 4 958,7 /+239,4 tám./ 
       1  Működési költségvetés [ 123,3] 178,8 /+55,5 bev./ 
          1  Személyi juttatások [2 293,5] 2 453,9 /+160,4 kiad./ 
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 662,5] 714,5 /+52,0 kiad./ 
          3  Dologi kiadások [1 654,3] 1 736,8 /+82,5 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Határőrség Országos Parancsnokság és szervei [4 696,9] 4 719,3 tám. 
   1  Működési költségvetés [ 62,7] 123,3 bev. 
   3  Dologi kiadások [1 571,3] 1 654,3 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 376/1. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 377/1. 
(2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 378/2. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 381/4. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 

12.cím ), 381/10. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 18.cím 1.alc ), 381/13. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 18.cím 2.alc ), 381/14. (2075. sz. 

jav. - 1.mell. XI.fej. 18.cím 3.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2075. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
379/1.  Sisák Imre János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1218. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 642. és 680. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
7. cím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  7  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság[10 612,2] 10 536,2 /-76.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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              3  Dologi kiadások [1 957,4] 1 881,4 /-76.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 388/1. (1833. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 14.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1833. 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 egyharmada sem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
379/2.  Sisák Imre János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1219. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 379. és 388. pontjai) - 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./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 957,4] 1 848,4 /-109.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 388/2. (1834. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 14.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1834. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
379/3.  Jauernik István, Gulyás József és Pál Tibor képviselők - kapcsolódva a T/11700/1219. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 379. és 388. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. cím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  7  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság[10 612,2] 10 712,2 /+100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [5 722,7] 5 735,7 /+13.0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 817,1] 1 822,1 /+5.0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [1 957,4] 2 017,4 /+60.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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              1  Intézményi beruházási kiadások [3 376,2] 3 398,2 /+22.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 381/11. (1931. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 18.cím 2.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1931. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
379/4.  Szűcs Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/376. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 641. és 1293. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
7. cím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   7  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság[10 612,2] 10 942,2 /+330,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 957,4] 2 287,4 /+330,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 381/1. (1909. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), 388/3. (1909. 

sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 27.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1909. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
381/1.  Szűcs Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/376. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 641. és 1293. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
8. cím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   8  Távközlési Szolgálat [2 467,3] 2 337,3 /-130,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 509,7] 1 379,7 /-130,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 379/4. (1909. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 7.cím ), 388/3. (1909. 

sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 27.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1909. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
381/2.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 8. cím 
módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  8  Távközlési Szolgálat [2 467,3] 2 448,3 /-19.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [ 665,7] 651,2 /-14.5 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 216,1] 211,6 /-4.5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 374/4. (2074. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 4.cím ), 381/3. (2074. 

sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 11.cím ), 381/12. (2074. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 18.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2074. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
381/3.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 11. cím 
módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  11  Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási  
      Hivatal [12 946,1] 12 920,0 /-26.1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 104,5] 2 084,6 /-19.9 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 707,3] 701,1 /-6.2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 374/4. (2074. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 4.cím ), 381/2. (2074. 

sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), 381/12. (2074. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 18.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2074. 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.   
 
 
381/4.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 12. cím 
módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Rendőrtiszti Főiskola [1 650,9] 1 666,0 /+15.1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [1 153,6] 1 164,5 /+10.9 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 370,3] 373,5 /+3.2 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 266,9] 267,9 /+1.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 376/1. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 377/1. 
(2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 378/2. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 378/3. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 

1.alc ), 381/10. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 18.cím 1.alc ), 381/13. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 18.cím 2.alc ), 381/14. (2075. sz. 

jav. - 1.mell. XI.fej. 18.cím 3.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2075. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
381/5.  Dr. Gál Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/11700/78. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 552., 599., 1551. és 1568. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 13. cím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   13  BM Központi Kórház és intézményei [1 268,5] 1 279,5 /+11,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 67,0] 78,0 /+11,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 381/7. (1878. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 14.cím 1.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1878. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Rendészeti bizottság ülésén egyetért, a Költ-
ségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet.   
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381/6.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 13. cím mó-
dosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  13  BM Központi Kórház és intézményei [1 268,5] 1 279,5 /+11.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 67,0] 78,0 /+11.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 381/9. (2155. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 14.cím 1.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
381/7.  Dr. Gál Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/11700/78. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 552., 599., 1551. és 1568. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 14. cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  14  Központi Gazdasági Főigazgatóság 
     1  Központi Gazdasági Főigazgatóság és  
        háttérintézményei [2 856,0] 2 845,0 /-11,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 070,0] 2 059,0 /-11,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 381/5. (1878. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 13.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1878. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Rendészeti bizottság ülésén egyetért, a Költ-
ségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
381/8.  Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1740. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 666/1. és 738/3. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fe-
jezet 14. cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  14  Központi Gazdasági Főigazgatóság 
    1  Központi Gazdasági Főigazgatóság és 
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        háttérintézményei [2 856,0] 2 806,0 /-50.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 070,0] 2 020,0 /-50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 381/15. (1941. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc új8.jcs ), 
381/16. (1941. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc új9.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1941. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
381/9.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 14. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  14  Központi Gazdasági Főigazgatóság 
    1  Központi Gazdasági Főigazgatóság és  
        háttérintézményei [2 856,0] 2 845,0 /-11.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 070,0] 2 059,0 /-11.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 381/6. (2155. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 13.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
381/10.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 18. cím 
1. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  18  Oktatási Igazgatás 
    1  BM Oktatási Főigazgatóság [ 597,8] 694,9 /+97.1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [ 280,1] 323,6 /+43.5 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 68,2] 83,2 /+15.0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 140,3] 177,9 /+37.6 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             1  Intézményi beruházási kiadások [ 70,3] 71,3 /+1,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 376/1. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 377/1. 
(2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 378/2. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 378/3. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 

1.alc ), 381/4. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 12.cím ), 381/13. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 18.cím 2.alc ), 381/14. (2075. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 18.cím 3.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2075. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
381/11.  Jauernik István, Gulyás József és Pál Tibor képviselők - kapcsolódva a T/11700/1219. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 379. és 388. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 18. cím 2. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  18  Oktatási Igazgatás 
    2  Tanintézetek [5 451,9] 5 351,9 /-100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 861,9] 761,9 /-100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 379/3. (1931. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 7.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1931. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
381/12.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 18. cím 
2. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  18  Oktatási Igazgatás 
    2  Tanintézetek [5 451,9] 5 299,9 /-152.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 861,9] 709,9 /-152.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 374/4. (2074. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 4.cím ), 381/2. (2074. 

sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), 381/3. (2074. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 11.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/2074. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
381/13.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 18. cím 
2. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  18  Oktatási Igazgatás 
    2  Tanintézetek [5 451,9] 4 602,8 /-849.1 tám./ 
          1  Működési költségvetés [ 332,0] 271,7 /-60.3 bev./ 
              1  Személyi juttatások [3 709,9] 2 935,3 /-774.6 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 202,1] 935,2 /-266.9 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 861,9] 996,0 /+134.1 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 8,0] 6,0 /-2.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 376/1. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 377/1. 
(2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 378/2. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 378/3. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 

1.alc ), 381/4. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 12.cím ), 381/10. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 18.cím 1.alc ), 381/14. (2075. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 18.cím 3.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2075. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
381/14.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 18. cím 
3. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  18  Oktatási Igazgatás 
    3  BM Nemzetközi Oktatási Központ [ 221,3] 388,8 /+167.5 tám./ 
          1  Működési költségvetés [ 408,5] 368,5 /-40.0 bev./ 
              1  Személyi juttatások [ 230,4] 286,9 /+56.5 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 73,4] 94,4 /+21.0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 326,0] 375,0 /+49.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            1  Intézményi beruházási kiadások  1,0 /+1,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 376/1. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 377/1. 
(2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 378/2. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 378/3. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 
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1.alc ), 381/4. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 12.cím ), 381/10. (2075. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 18.cím 1.alc ), 381/13. (2075. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 18.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2075. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
381/15.  Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1740. számú módosító javaslat-
hoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 666/1. és 738/3. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 19. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
      8  Magyar Speciális Mentők Egyesülete támogatása  25,0 /+25.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  25,0 /+25.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 381/8. (1941. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 14.cím 1.alc ), 
381/16. (1941. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc új9.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1941. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
381/16.  Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1740. számú módosító javaslat-
hoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 666/1. és 738/3. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 19. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
      9  Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport Közalapítvány 
          támogatása  25,0 /+25.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  25,0 /+25.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 381/8. (1941. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 14.cím 1.alc ), 
381/15. (1941. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc új8.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1941. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
382/1.  Jauernik István és Pál Tibor képviselők - kapcsolódva a T/11700/1736. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 659/1., 677/1., 688/1., 808/1., 808/2., 808/3., 
808/4., 808/5., 808/6., 809/1. és 810/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
19. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 63. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
      63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének 
           (ACEEEO)  támogatása  25,0 /+25.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  25,0 /+25.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 386/2. (1935. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 3.alc 6.jcs ), 
387/1. (1935. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 3.alc új 12. jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1935. 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 Rendészeti bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
386/1.  Pál Tibor és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/11700/1736. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 659/1., 677/1., 688/1., 808/1., 808/2., 808/3., 
808/4., 808/5., 808/6., 809/1. és 810/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
19. cím 3. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Társadalmi önszerveződések támogatása 
       6  Társadalmi szervezetek és segítők támogatása [ 135,0] 119,0 /-16,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 135,0] 119,0 /-16,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 387/3. (1926. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 3.alc új 12. jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1926. 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 Rendészeti bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
386/2.  Jauernik István és Pál Tibor képviselők - kapcsolódva a T/11700/1736. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 659/1., 677/1., 688/1., 808/1., 808/2., 808/3., 
808/4., 808/5., 808/6., 809/1. és 810/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
19. cím 3. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Társadalmi önszerveződések támogatása 
      6  Társadalmi szervezetek és segítők támogatása [ 135,0] 80,0 /-55.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 135,0] 80,0 /-55.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 382/1. (1935. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc új 63. jcs ), 
387/1. (1935. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 3.alc új 12. jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1935. 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 Rendészeti bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
386/3.  Pál Tibor és Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselők - kapcsolódva a T/11700/1736. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 659/1., 677/1., 688/1., 808/1., 
808/2., 808/3., 808/4., 808/5., 808/6., 809/1. és 810/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 19. cím 3. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
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  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Társadalmi önszerveződések támogatása 
       7  Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása [ 35,0] 15,0 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 35,0] 15,0 /-20,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 387/2. (1925. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 3.alc új 12. jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1925. 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 Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
387/1.  Jauernik István és Pál Tibor képviselők - kapcsolódva a T/11700/1736. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 659/1., 677/1., 688/1., 808/1., 808/2., 808/3., 
808/4., 808/5., 808/6., 809/1. és 810/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
19. cím 3. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Társadalmi önszerveződések támogatása 
      12 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos 
           Egyesület  30,0 /+30.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  30,0 /+30.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 382/1. (1935. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc új 63. jcs ), 
386/2. (1935. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 3.alc 6.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1935. 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 Rendészeti bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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387/2.  Pál Tibor és Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselők - kapcsolódva a T/11700/1736. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 659/1., 677/1., 688/1., 808/1., 
808/2., 808/3., 808/4., 808/5., 808/6., 809/1. és 810/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 19. cím 3. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Társadalmi önszerveződések támogatása 
      12 A Sorstársak Egyesületének támogatása a lakásmaffia áldozatainak 
          segítésére  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 386/3. (1925. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 3.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1925. 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 Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
387/3.  Pál Tibor és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/11700/1736. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 659/1., 677/1., 688/1., 808/1., 808/2., 808/3., 
808/4., 808/5., 808/6., 809/1. és 810/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
19. cím 3. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Társadalmi önszerveződések támogatása 
      12 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása  16,0 /+16,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  16,0 /+16,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 386/1. (1926. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 3.alc 6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1926. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
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- a Rendészeti bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
388/1.  Sisák Imre János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1218. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 642. és 680. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
19. cím 14. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása[1 000,0] 1 076,0 /+76.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 1 076,0 /+76.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: Vizsgálandó, hogy a 30. § (13) bekezdését  is módosítani szükséges-e.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 379/1. (1833. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 7.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1833. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
388/2.  Sisák Imre János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1219. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 379. és 388. pontjai) - 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: Vizsgálandó, hogy a 30. § (13) bekezdését  is módosítani szükséges-e.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 379/2. (1834. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 7.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1834. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
388/3.  Szűcs Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/376. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 641. és 1293. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
19. cím 27. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok  260,0 tám. 
     27  Fejezeti tartalék [ 260,0] 60,0 /-200,0 kiad./ 
 [ 260,0] 60,0 /-200,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 379/4. (1909. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 7.cím ), 381/1. (1909. 

sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1909. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
388/4.  Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/11700/215. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 613. és 737. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
19. cím 27. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     27  Fejezeti tartalék [ 260,0] 60,0 /-200,0 kiad./ 
 [ 260,0] 60,0 /-200,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 376/2. (2058. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2058. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

391/1.  Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/11700/503. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 394. és 401. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       8  Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek 
           támogatása [ 650,0] 450,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 650,0] 450,0 /-200,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
8  Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása[ 500,0] 650,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 500,0] 650,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 394/2. (2034. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 4.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2034. 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.   
 
 
391/2.  Dr. Orosz Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1217. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
fejezet 10. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       10  [Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása] 
         Parlagfű elleni védekezés támogatása  1 084,2 tám. 
          [1  Működési költségvetés] 
            [ 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [1 084,2]  /-
1084,2 kiad./ 
        1  Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának 
          támogatása 
           1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 
        2  A „Parlagfű-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által elfogadott programok végre-
hajtásának támogatása 
          1  Működési költségvetés 
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            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  584,2 /+584,2 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1783. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
391/3.  Sisák Imre János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1410. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 268/2., 702/2. és 2242/2. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 10. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      10  Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának  
         támogatása [1 084,2] 2 300,0 /+1215.8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 084,2] 2 300,0 /+1215.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 397/1. (1835. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 2.jcs 2.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1835. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
" 
"391/4.  Csontos János és dr. Kis Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/11700/1567. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 717/1. és 1427/2. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      15  Központosított bevételekből finanszírozott intézményi  
         feladatok [3 130,0] 3 080,0 /-50.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 800,0] 1 750,0 /-50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 396/1. (1842. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 1.jcs új10.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1842. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
392/1.  Farkas Sándor, Csontos János, Ékes József és Szalay Gábor képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/107. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 393., 396. és 
400. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 3. alcím 2. jogcím-
csoport 4. jogcím módosítását javasolják:     
 
Megjegyzés: Az előirányzat részbeni forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. november 
30-ai határozatával elhagyta, így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket érint (HSZ. 
121. § (7) bekezdés). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 395/2. (1820. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 1.jcs új10.jc 

), 399/1. (1820. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 6.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1820. 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.   
 
 
393/1.  Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/11700/260. számú módosító javaslat-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 712. és 800. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fe-
jezet 10. cím 4. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok 
       6  Méhészeti Nemzeti Program [ 477,4] 1 027,4 /+550,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 954,8] 1 504,8 /+550,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 396/3. (2045. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 2.jcs 1.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2045. 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.   
 
 
394/1.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő - kapcsolódva a T/11700/735. számú módosító javaslat-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 714., 730. és 2054. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 10. cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok 
      7 Lakásmaffia-ellenes program támogatása  150,0 /+150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  150,0 /+150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 401/1. (2048. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 14.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2048. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
394/2.  Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/11700/503. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 394. és 401. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok 
      7 Falugazdász-hálózat működtetése  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 391/1. (2034. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2034. 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.   
 
 
395/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. 
alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      1  Központosított bevételből működő támogatások 
         1  Erdészeti feladatok [4 250,0] 4 750,0 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 250,0] 4 750,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 398/1. (2096. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 2.jcs 4.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2096. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
395/2.  Farkas Sándor, Csontos János, Ékes József és Szalay Gábor képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/107. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 393., 396. és 
400. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím 1. jogcím-
csoport új 10. jogcím módosítását javasolják:     
 
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./ 
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          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  400,0 /+400.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: Az előirányzat részbeni forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. november 
30-ai határozatával elhagyta, így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket érint (HSZ. 
121. § (7) bekezdés). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 392/1. (1820. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 3.alc 2.jcs 4.jc ), 
399/1. (1820. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 6.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1820. 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.   
 
 
396/1.  Csontos János és dr. Kis Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/11700/1567. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 717/1. és 1427/2. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják 
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  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 391/4. (1842. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc 15.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1842. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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396/2.  Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/11700/249. számú módosító javaslat-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 724. és 1418. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
fejezet 10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2  Költségvetésből működő támogatások 
         1  Fejlesztési típusú támogatások [18 851,1] 18 751,1 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[18 851,1] 18 751,1 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 398/2. (2044. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 2.jcs új5jc. 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2044. 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.   
 
 
396/3.  Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/11700/260. számú módosító javaslat-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 712. és 800. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fe-
jezet 10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2  Költségvetésből működő támogatások 
         1  Fejlesztési típusú támogatások [18 851,1] 18 301,1 /-550,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[18 851,1] 18 301,1 /-550,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 393/1. (2045. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 4.alc 6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2045. 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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397/1.  Sisák Imre János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1410. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 268/2., 702/2. és 2242/2. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:     
 
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] 106 366,4 /-1215.8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[107 582,2]106 366,4 /-1215.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 391/3. (1835. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc 10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1835. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
398/1.  A Költségvetési bizottság - 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] 4 015,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [4 515,0] 4 015,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 395/1. (2096. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 1.jcs 1.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2096. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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398/2.  Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/11700/249. számú módosító javaslat-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 724. és 1418. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
fejezet 10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvé-
telével:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2  Költségvetésből működő támogatások 
        5  Jégelhárító rendszer működtetése  100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 396/2. (2044. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 2.jcs 1.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2044. 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.   
 
 
399/1.  Farkas Sándor, Csontos János, Ékes József és Szalay Gábor képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/107. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 393., 396. és 
400. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 6. alcím módosítását java-
solják:     
 
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. november 
30-ai határozatával elhagyta, így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket érint (HSZ. 
121. § (7) bekezdés). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 392/1. (1820. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 3.alc 2.jcs 4.jc ), 
395/2. (1820. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 1.jcs új10.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1820. 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 támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
401/1.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő - kapcsolódva a T/11700/735. számú módosító javaslat-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 714., 730. és 2054. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. fejezet 10. cím 14. alcím módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     14  Fejezeti tartalék [ 300,0] 150,0 /-150,0 kiad./  
 [ 300,0] 150,0 /-150,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 394/1. (2048. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 4.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2048. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

401/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 2. cím mó-
dosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  IM Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos  
      Hivatala [4 722,9] 4 672,9 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 627,8] 577,8 /-50,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
2  IM Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos  
Hivatala [4 622,9] 4 722,9 tám. 
3  Dologi kiadások [ 527,8] 627,8 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 401/4. (2094. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 2.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2094. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
401/3.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő - kapcsolódva a T/11700/140. számú módosí-
tó javaslathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 380. és 806. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XIV. fejezet 6. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
      2 A Sors-Társak Közhasznú Egyesület támogatása  30,0 /+30.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  30,0 /+30.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 401/5. (1841. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 2.alc 6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1841. 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.   
 
 
401/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 6. cím 2. 
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       5  Peren kívüli jogi szolgáltatások [ 65,0] 115,0 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 65,0] 115,0 /+50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 401/2. (2094. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 2.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2094. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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401/5.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő - kapcsolódva a T/11700/140. számú módosí-
tó javaslathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 380. és 806. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XIV. fejezet 6. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
      6  Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások,  
        támogatások [ 300,0] 270,0 /-30.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 200,0] 170,0 /-30.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 401/3. (1841. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 2.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1841. 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.   
 
 

XV. GAZDASÁGI ÉS  KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

401/6.  Kékesi Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/283. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 422. és 425. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      1  A magyarországi uránércbánya bezárása [1 300,0] 1 200,0 /-100.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás [1 300,0] 1 200,0 /-100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 421/7. (1832. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 30.alc új 35. jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1832. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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404/1.  Szűcs Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/380. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 872. és 2013. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 41. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      41 4601-es sz. főút elkészítése Pusztavacs és a 405-ös sz. főút 
            között  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 429/3. (1908. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 40.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1908. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
406/1.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/505. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 409. és 417. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      2  Energiafelhasználási hatékonyság javítása [ 524,1] 1 024,1 /+500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 80,0] 160,0 /+80.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 444,1] 864,1 /+420.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 421/2. (1762. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 6.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1762. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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406/2.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/505. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 409. és 417. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      2  Energiafelhasználási hatékonyság javítása [ 524,1] 2 524,1 /+2000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 80,0] 400,0 /+320.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 444,1] 2 124,1 /+1680.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 421/3. (1761. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 6.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1761. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
406/3.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/505. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 409. és 417. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      2  Energiafelhasználási hatékonyság javítása [ 524,1] 1 524,1 /+1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 80,0] 240,0 /+160.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 444,1] 1 284,1 /+840.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 421/4. (1763. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 6.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1763. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
406/4.  Dr. Bóka István képviselő - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 2. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 46. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      46  Balatoni magaspartok állékonysági vizsgálata  80,0 /+80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            3  Dologi kiadások  80,0 /+80,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 429/2. (1805. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 40.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1805. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
406/5.  Dr. Orosz Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/719. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 37. és 42. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 47. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      47  Tájrendezési célelőirányzat  50,0 /+50,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javalat a törvényjavaslat szerkezetének megfelelő pontosítást igényel. (az 
Ágazati célelőirányzaton belül támogatás és kiadás is szerepel, az e szerinti felvezetés fejezeti főösz-
szeget érinthet.) 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 433/1. (1784. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 26.cím 1.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1784. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
406/6.  Szalay Gábor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1063. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 132. és 881. pontjai) a T/11700/1552. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 887/1. és 1310/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
       1  Beruházás-ösztönzési célelőirányzat [9 500,0] 9 495,0 /-5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 150,0] 145,0 /-5,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 407/3. (1853. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 3.alc új7 jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1853. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
407/1.  Manninger Jenő képviselő - kapcsolódva a T/11700/349. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 805. és 982. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
      4  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítése 
          célelőirányzat [15 000,0] 12 000,0 /-3000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[15 000,0] 12 000,0 /-3000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 414/1. (1770. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1770. 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, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
407/2.  Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/11700/349. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 805. és 982. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
      4  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítése  
         célelőirányzat [15 000,0] 10 000,0 /-5000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[15 000,0] 10 000,0 /-5000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 427/4. (1800. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új 11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1800. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
407/3.  Szalay Gábor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1063. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 132. és 881. pontjai) a T/11700/1552. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 887/1. és 1310/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
      7  Kereskedelem-fejlesztési célelőirányzat  5,0 /+5,0 tám./ 
  5,0 /+5,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 406/6. (1853. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 3.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1853. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
407/4.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Molnár Oszkár képviselők - 
kapcsolódva a T/11700/172. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
1000. és 1998. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím 1. jog-
cím-csoport módosítását javasolják:     
 
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 425/9. (1880. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1880. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
414/1.  Manninger Jenő képviselő - kapcsolódva a T/11700/349. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 805. és 982. pontjai) - 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] 82 625,7 /+3000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[46 975,7] 49 975,7 /+3000.0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 79 625,7 tám.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 407/1. (1770. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 3.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1770. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
414/2.  Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/11700/349. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 805. és 982. pontjai) - 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] 78 125,7 /-1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[33 350,0] 31 850,0 /-1500.0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 79 625,7 tám.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 427/3. (1801. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új 11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1801. 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 Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
414/3.  Mádi László képviselő - kapcsolódva a T/11700/462. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 402. és 1040. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      1  Útfenntartás és fejlesztés [79 625,7] 45 575,7 /-34050.0 tám./ 
           1  Működési költségvetés [ 700,0]  /-700,0 bev./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[33 350,0]  /-33350.0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 79 625,7 tám. 
 
Megjegyzés: A mód. javaslat fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz ugyan, de fejezeti főösszeget 
érint. 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 421/6. (1814. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 30.alc új 8.jcs ), 
422/2. (1814. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc 1.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1814. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
414/4.  Vígh Ilona képviselő - kapcsolódva a T/11700/349. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 805. és 982. pontjai) - 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] 78 975,7 /-650.0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
        5  Egyéb működési célú támogatások,  
              kiadások [33 350,0]  
                32 700,0 /-650.0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 79 625,7 tám.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 422/7. (1819. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új3.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1819. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
414/5.  Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/11700/349. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 805. és 982. pontjai) - 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./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[33 350,0] 32 850,0 /-500.0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 79 625,7 tám.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 427/5. (1821. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új 11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1821. 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 Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
414/6.  Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/11700/218. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 746. és 976. pontjai) - 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] 74 625,7 /-5000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[33 350,0] 28 350,0 /-5000,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 79 625,7 tám.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 425/3. (1876. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1876. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
414/7.  Dr. Gál Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/11700/283. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 422. és 425. pontjai) - 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] 79 573,7 /-52,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[33 350,0] 33 298,0 /-52,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 79 625,7 tám.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 421/1. (1877. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1877. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
414/8.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc, dr. Hörcsik Richárd és 
Koncz Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/11700/167. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 981. és 1994. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
       1  Útfenntartás és fejlesztés [79 625,7] 78 625,7 /-1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             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.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 425/7. (1879. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1879. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
414/9.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Molnár Oszkár képviselők - 
kapcsolódva a T/11700/170. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
983. és 1995. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím 1. jog-
cím-csoport módosítását javasolják:     
 
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.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 425/8. (1881. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1881. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
414/10.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Koncz Ferenc képviselők - 
kapcsolódva a T/11700/166. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
979. és 1993. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím 1. jog-
cím-csoport módosítását javasolják:     
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      1  Útfenntartás és fejlesztés [79 625,7] 78 825,7 /-800.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[46 975,7]  
                   46 175,7 /-800.0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 79 625,7 tám.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 425/6. (1882. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1882. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
414/11.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/156. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1002. és 1997. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását java-
solják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
       1  Útfenntartás és fejlesztés [79 625,7] 78 825,7 /-800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[46 975,7] 46 175,7 /-800,0 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 425/10. (1888. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1888. 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 egyharmada sem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
414/12.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/349. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 805. és 982. pontjai) - 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] 79 525,7 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[46 975,7] 46 875,7 /-100,0 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 427/6. (1893. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1893. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
414/13.  Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/11700/693. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1017. és 1408. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 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] 78 975,7 /-650,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[46 975,7] 46 325,7 /-650,0 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 427/1. (1912. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1912. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
414/14.  Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/11700/218. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 746. és 976. pontjai) - 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] 78 125,7 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[33 350,0] 31 850,0 /-1500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 79 625,7 tám.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 425/5. (2055. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2055. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
420/1.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/301. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 567. és 911. 
pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím kiegészítését javasol-
ják a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      4 Debrecen 2-es villamos építésének tervezése  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 429/4. (1994. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 40.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1994. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
421/1.  Dr. Gál Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/11700/283. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 422. és 425. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      11 Maglód község területén körforgalom megépítése  52,0 /+52,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  52,0 /+52,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 414/7. (1877. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1877. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
421/2.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/505. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 409. és 417. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat 
      1  Energiagazdálkodás [45 000,0] 44 500,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[45 000,0] 44 500,0 /-500.0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Energiagazdálkodás [28 000,0] 45 000,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [28 000,0] 45 000,0 kiad.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 406/1. (1762. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 2.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1762. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
421/3.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/505. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 409. és 417. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat 
      1  Energiagazdálkodás [45 000,0] 43 000,0 /-2000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[45 000,0] 43 000,0 /-2000.0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Energiagazdálkodás [28 000,0] 45 000,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [28 000,0] 45 000,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 406/2. (1761. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 2.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1761. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
421/4.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/505. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 409. és 417. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat 
      1  Energiagazdálkodás [45 000,0] 44 000,0 /-1000.0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[45 000,0] 44 000,0 /-1000.0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Energiagazdálkodás [28 000,0] 45 000,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [28 000,0] 45 000,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 406/3. (1763. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 2.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1763. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
421/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 30. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     30  [Közlekedéssel kapcsolatos előirányzatok]   
         Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 421/8. (2136. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 36.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2136. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
421/6.  Mádi László képviselő - kapcsolódva a T/11700/462. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 402. és 1040. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos előirányzatok 
      8 M3-as autópálya Görbeháza-Nyíregyháza szakasz  50 000,0 /+50000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  50 000,0 /+50000.0 kiad./ 
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Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 414/3. (1814. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
422/2. (1814. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc 1.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1814. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
421/7.  Kékesi Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/283. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 422. és 425. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos előirányzatok 
      35 Kegyeleti Alap létrehozása  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 401/6. (1832. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1832. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
421/8.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 36. 
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    36  Közhasznú szervezetek támogatása 
       4  [Design Center Kht. támogatása]   
        Design Terminál Kht. támogatása 10,0 tám.    
 



- 330 - 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 421/5. (2136. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 30.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2136. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
422/1.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1663. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 925/5. pontja) - 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] 43 752,0 /-300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[44 052,0] 43 752,0 /-300.0 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 425/2. (1780. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1780. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
422/2.  Mádi László képviselő - kapcsolódva a T/11700/462. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 402. és 1040. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 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] 28 102,0 /-15950.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[44 052,0] 28 102,0 /-15950.0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
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1  Gyorsforgalmi úthálózat program [33 052,0] 44 052,0 tám. 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 414/3. (1814. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
421/6. (1814. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 30.alc új 8.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1814. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
422/3.  Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/11700/247. számú módosító javaslat-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 756. és 954. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 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] 43 452,0 /-600,0 tám./ 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[44 052,0] 43 452,0 /-600,0 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 423/2. (2046. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2046. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
422/4.  Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/11700/247. számú módosító javaslat-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 756. és 954. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 25. cím 38. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat program [44 052,0] 43 452,0 /-600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[44 052,0] 43 452,0 /-600,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Gyorsforgalmi úthálózat program [33 052,0] 44 052,0 tám.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 425/4. (2047. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2047. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
422/5.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők - kapcsolódva a T/11700/264. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 965. és 1273. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat program [44 052,0] 43 852,0 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[44 052,0] 43 852,0 /-200,0 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 425/1. (2053. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2053. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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422/6.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők - kapcsolódva a T/11700/268. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 957. és 1412. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
       1  Gyorsforgalmi úthálózat program [44 052,0] 44 002,0 /-50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[44 052,0] 44 002,0 /-50,0 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 423/3. (2054. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2054. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
422/7.  Vígh Ilona képviselő - kapcsolódva a T/11700/349. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 805. és 982. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      3 Karcag-Bucsa összekötő út felújítása  650,0 /+650.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  650,0 /+650.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 414/4. (1819. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1819. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   



- 334 - 

 
 
423/1.  Farkas Imre és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/11700/118. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 424. pontja) - a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
       9  M 44 gyorsforgalmi út tervezése, előkészítése Szarvas-Tiszakürt 
           szakaszon 400,0 tám.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1924. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
423/2.  Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/11700/247. számú módosító javaslat-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 756. és 954. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 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 Tengeri-Hegyszentmárton összekötő út építése  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 422/3. (2046. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2046. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
423/3.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők - kapcsolódva a T/11700/268. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 957. és 1412. pontjai) - a törvényja-
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vaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 Kecskeméti északi elkerülő út tervezése  50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  50,0 /+50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 422/6. (2054. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2054. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
425/1.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők - kapcsolódva a T/11700/264. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 965. és 1273. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 Kecskemét-Izsáki út szélesítése  200,0 /+200,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 422/5. (2053. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2053. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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425/2.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1663. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 925/5. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 Mohácsi Duna-híd fejlesztésének előkészítése  300,0 /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 422/1. (1780. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1780. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
425/3.  Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/11700/218. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 746. és 976. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 471-es főútvonal rekonstrukciója  5 000,0 /+5000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  5 000,0 /+5000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 414/6. (1876. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1876. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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425/4.  Kékkői Zoltán József képviselő - kapcsolódva a T/11700/247. számú módosító javaslat-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 756. és 954. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fe-
jezet 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 Kiskassa-Nagybudmér összekötő út építése  600,0 /+600,0 tám 
                2  Felhalmozási költségvetés 
                    3  Egyéb intézményi beruházási kiadások  600,0 /+600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 422/4. (2047. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2047. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
425/5.  Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/11700/218. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 746. és 976. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 451. út Csongrádot elkerülő déli szakaszának 
           megépítése  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 414/14. (2055. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2055. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
425/6.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Koncz Ferenc képviselők - 
kapcsolódva a T/11700/166. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
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979. és 1993. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegé-
szítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Alsózsolca elkerülő útszakasz építése (I. ütem)  
           800,0 /+800.0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  800,0 /+800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 414/10. (1882. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1882. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
425/7.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc, dr. Hörcsik Richárd és 
Koncz Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/11700/167. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 981. és 1994. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 37-es sz. út négysávos szélesítése (I. ütem)  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 414/8. (1879. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1879. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
425/8.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Molnár Oszkár képviselők - 
kapcsolódva a T/11700/170. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
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983. és 1995. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegé-
szítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 M26 Miskolc-Kazincbarcika közötti útszakasz előkészítő 
         munkálatai  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 414/9. (1881. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1881. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
425/9.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Molnár Oszkár képviselők - 
kapcsolódva a T/11700/172. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
1000. és 1998. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegé-
szítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 M30-as autópálya Miskolc-Kassa közötti szakaszának 
        előkészítő munkálatai (I. ütem)  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 407/4. (1880. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1880. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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425/10.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/156. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1002. és 1997. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a követke-
ző új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Miskolc északi elkerülő út megépítése (II. ütem)  800,0 /+800.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  800,0 /+800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 414/11. (1888. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1888. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
427/1.  Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/11700/693. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1017. és 1408. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38   Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Nagyiván településen a 33-as főúttal összekötő 3402. út 
          felújítása  650,0 /+650.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  650,0 /+650.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 414/13. (1912. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1912. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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427/2.  Manninger Jenő képviselő - kapcsolódva a T/11700/349. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 805. és 982. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Keszthely Északi elkerülő út építésének előkészítése 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 429/1. (1771. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 40.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1771. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
427/3.  Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/11700/349. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 805. és 982. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Békéscsabai repülőtér fejlesztése  1 500,0 /+1500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 414/2. (1801. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1801. 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 Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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427/4.  Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/11700/349. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 805. és 982. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38   Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 M44-es gyorsforgalmi út  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 407/2. (1800. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 3.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1800. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
427/5.  Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/11700/349. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 805. és 982. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38   Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Mezőkövesdi repülőtér logisztikai központtá való 
          átalakítása  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 414/5. (1821. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1821. 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 Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
427/6.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/349. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 805. és 982. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Szépjuhászné-Nagykovácsi út csomópontjának körforgalommá 
            alakítása  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 414/12. (1893. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1893. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
429/1.  Manninger Jenő képviselő - kapcsolódva a T/11700/349. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 805. és 982. 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] 150,0 /-50,0 kiad./ 
 [ 200,0] 150,0 /-50,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 427/2. (1771. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új 11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1771. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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429/2.  Dr. Bóka István képviselő - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 40. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     40  Fejezeti tartalék [ 200,0] 120,0 /-80,0 kiad./ 
 [ 200,0] 120,0 /-80,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 406/4. (1805. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 2.alc új46.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1805. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
429/3.  Szűcs Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/380. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 872. és 2013. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 40. alcím módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok  200,0 tám. 
     40  Fejezeti tartalék [ 200,0] 100,0 /-100,0 kiad./ 
 [ 200,0] 100,0 /-100,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 404/1. (1908. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új41.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1908. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
429/4.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/301. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 567. és 911. 
pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 40. alcím módosítását javasol-
ják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
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  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 420/1. (1994. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1994. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
433/1.  Dr. Orosz Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/719. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 37. és 42. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
26. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  26  Vállalkozások folyó támogatása 
    1  Egyedi támogatások 
       2  Bányabezárás [1 400,0] 1 350,0 /-50,0 kiad./ 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 406/5. (1784. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 2.alc új47.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1784. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

433/2.  Tóth István képviselő - kapcsolódva a T/11700/405. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 443. és 453. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
1. cím módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
       igazgatása [6 907,3] 5 407,3 /-1500,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [3 044,8] 1 544,8 /-1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 455/1. (1817. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 41.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1817. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
433/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 1. cím mó-
dosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 907,3] 7 180,2 /+272.9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 341,0] 2 421,8 /+80.8 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 772,4] 798,9 /+26.5 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [3 044,8] 3 205,4 /+160.6 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés [ 11,0] 6,0 /-5.0 bev./ 
          3  Kölcsönök  5,0 /+5.0 kiad./ 
  5,0 /+5.0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 433/5. (2157. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 2.cím ), 433/7. 
(2157. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 3.cím ), 433/10. (2157. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 9.cím ), 455/2. (2157. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím új 

10.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2157. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
433/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 1. cím mó-
dosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 907,3] 7 180,2 /+272.9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 341,0] 2 399,2 /+58.2 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 772,4] 791,5 /+19.1 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [3 044,8] 3 235,4 /+190.6 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés [ 11,0] 6,0 /-5.0 bev./ 



- 347 - 

          3  Kölcsönök  5,0 /+5.0 kiad./ 
  5,0 /+5.0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 433/6. (2152. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 2.cím ), 433/8. 
(2152. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 3.cím ), 433/9. (2152. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 9.cím ), 455/3. (2152. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím új 

10.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2152. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
433/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 2. cím mó-
dosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Igazgatási és háttérintézmények [2 555,5] 2 460,0 /-95.5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [1 265,3] 1 075,1 /-190.2 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 417,8] 354,5 /-63.3 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 897,6] 1 055,6 /+158.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 433/3. (2157. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 1.cím ), 433/7. 
(2157. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 3.cím ), 433/10. (2157. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 9.cím ), 455/2. (2157. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím új 

10.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2157. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
433/6.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 2. cím mó-
dosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Igazgatási és háttérintézmények [2 555,5] 2 460,0 /-95.5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [1 265,3] 1 075,1 /-190.2 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 417,8] 354,5 /-63.3 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 897,6] 1 055,6 /+158.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 433/4. (2152. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 1.cím ), 433/8. 
(2152. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 3.cím ), 433/9. (2152. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 9.cím ), 455/3. (2152. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím új 

10.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2152. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
433/7.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 3. cím mó-
dosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  3  Országos Meteorológiai Szolgálat [1 249,3] 1 243,3 /-6.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások 820,8 /kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok 270,8 /kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 874,7] 868,7 /-6.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 433/3. (2157. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 1.cím ), 433/5. 
(2157. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 2.cím ), 433/10. (2157. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 9.cím ), 455/2. (2157. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím új 

10.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2157. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
433/8.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 3. cím mó-
dosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  3  Országos Meteorológiai Szolgálat [1 249,3] 1 243,3 /-6.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 874,7] 868,7 /-6.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 433/4. (2152. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 1.cím ), 433/6. 
(2152. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 2.cím ), 433/9. (2152. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 9.cím ), 455/3. (2152. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím új 

10.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2152. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
433/9.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 9. cím mó-
dosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  9  Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi 
      szervek [24 429,5] 24 083,0 /-346.5 tám./ 
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          1  Működési költségvetés [3 519,8] 3 576,7 /+56.9 bev./ 
              1  Személyi juttatások [15 303,5] 15 435,5 /+132.0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [5 025,8] 4 963,2 /-62.6 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [7 399,6] 6 949,0 /-450.6 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 9,1] 3,3 /-5.8 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés [ 89,4] 27,0 /-62.4 bev./ 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 227,5] 257,8 /+30.3 kiad./ 
              2  Felújítás [ 73,2] 77,9 /+4.7 kiad./ 
          3  Kölcsönök  5,5 /+5.5 kiad./ 
  5,5 /+5.5 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 433/4. (2152. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 1.cím ), 433/6. 
(2152. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 2.cím ), 433/8. (2152. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 3.cím ), 455/3. (2152. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím új 

10.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2152. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
433/10.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 9. cím 
módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  9  Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi  
    szervek [24 429,5] 24 083,0 /-346.5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [15 303,5] 15 435,5 /+132.0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [5 025,8] 4 963,2 /-62.6 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [7 399,6] 6 949,0 /-450.6 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 9,1] 3,3 /-5.8 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés [ 89,4] 83,9 /-5.5 bev./ 
          3  Kölcsönök  5,5 /+5.5 kiad./ 
  5,5 /+5.5 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 433/3. (2157. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 1.cím ), 433/5. 
(2157. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 2.cím ), 433/7. (2157. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 3.cím ), 455/2. (2157. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím új 

10.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2157. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
438/1.  Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/280. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 441. és 455. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím  felvételével:     
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
        22  Vízbázisok védőterületeinek kártérítése  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 452/4. (2043. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2043. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
438/2.  Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/11700/1149. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1090. és 1983. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fe-
jezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      17 Tiszafüred csapadékvíz-elvezetési beruházása  200,0 /+200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 452/2. (1815. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1815. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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440/1.  Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/11700/217. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1114. és 1709. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fe-
jezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 A Tisza-gát csongrádi szakaszának rekonstrukciója  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 452/3. (2057. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2057. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
445/1.  Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/11700/275. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 394. és 1117. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Sándorfalva-Szatymaz szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító 
          építésének első üteme  790,0 /+790.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  790,0 /+790.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 452/1. (1769. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1769. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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452/1.  Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/11700/275. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 394. és 1117. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 
            kifizetése [3 000,0] 2 210,0 /-790.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 2 210,0 /-790.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 445/1. (1769. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új 22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1769. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
452/2.  Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/11700/1149. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1090. és 1983. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fe-
jezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj- 
        visszaigénylés kifizetése [3 000,0] 2 800,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 2 800,0 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 438/2. (1815. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új 17. jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1815. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
452/3.  Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/11700/217. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1114. és 1709. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fe-
jezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés  
            kifizetése [3 000,0] 2 500,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 2 500,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 440/1. (2057. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2057. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
452/4.  Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/280. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 441. és 455. 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] 1 500,0 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 500,0 /-1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 438/1. (2043. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 7.jcs 

új22.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2043. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
455/1.  Tóth István képviselő - kapcsolódva a T/11700/405. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 443. és 453. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 2. alcím 41. jogcím-csoport kiegészítését javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      41  Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP  
          megvalósításában [ 200,0] 1 700,0 /+1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 200,0] 1 700,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 433/2. (1817. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1817. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
" 
"455/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 10. alcím  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     10 Fejezeti tartalék  175,1 /+175,1 kiad./ 
  175,1 /+175,1 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 433/3. (2157. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 1.cím ), 433/5. 
(2157. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 2.cím ), 433/7. (2157. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 3.cím ), 433/10. (2157. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 9.cím ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2157. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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455/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím ki-
egészítését javasolja a következő új 10. alcím  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     10 Fejezeti tartalék  175,1 /+175,1 kiad./ 
  175,1 /+175,1 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 433/4. (2152. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 1.cím ), 433/6. 
(2152. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 2.cím ), 433/8. (2152. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 3.cím ), 433/9. (2152. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 9.cím ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2152. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 

455/4.  Dr. Tompa Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/490. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 463. és 467. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  1  Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal 
     1  Központi igazgatás [1 953,5] 2 153,5 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 40,0] 240,0 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 464/2. (1970. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1970. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
455/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja:     
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XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  1  Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal 
     2  Kistérségi megbízottak [ 699,8] 799,8 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 475,0] 525,0 /+50,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 142,5] 157,5 /+15,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 82,3] 117,3 /+35,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
2  Kistérségi megbízottak [ 799,8] 699,8 tám. 
1  Személyi juttatások [ 525,0] 475,0 kiad. 
2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 157,5] 142,5 kiad. 
3  Dologi kiadások [ 117,3] 82,3 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 455/6. (2099. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 
464/1. (2099. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 464/3. (2099. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 1.jcs ), 472/1. (2099. sz. 

jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2099. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
455/6.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 1. 
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       3  ROP Közreműködő Szervezetek Támogatása [ 300,0] 400,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 128,0] 228,0 /+100,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
3  ROP Közreműködő Szervezetek Támogatása [ 400,0] 300,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 228,0] 128,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 455/5. (2099. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 464/1. 
(2099. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 464/3. (2099. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 1.jcs ), 472/1. (2099. sz. jav. - 1.mell. 

XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2099. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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455/7.  Dr. Tompa Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1015. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 456., 457. és 458. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
fejezet 5. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      4  Lakás- és építésügy 
        3  Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 
          1  Működési költségvetés 
            3  Dologi kiadások  40,0 /+40,0 kiad./ 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  360,0 /+360,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 900,0] 1 500,0 /-400,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1969. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
464/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 2. 
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       4  Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése [ 450,0] 600,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 300,0] 450,0 /+150,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
4  Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése [ 600,0] 450,0 tám. 
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 450,0] 300,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 455/5. (2099. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 455/6. 
(2099. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 464/3. (2099. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 1.jcs ), 472/1. (2099. sz. jav. - 1.mell. 

XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2099. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   



- 358 - 

 
 
464/2.  Dr. Tompa Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/490. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 463. és 467. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. feje-
zet 5. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       1  Központi fejlesztési feladatok [4 400,0] 4 200,0 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 776,0] 1 576,0 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 455/4. (1970. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 1.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1970. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
464/3.  A Költségvetési bizottság - 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 
       1  Központi fejlesztési feladatok [4 400,0] 4 150,0 /-250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 776,0] 1 526,0 /-250,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 455/5. (2099. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 455/6. 
(2099. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 464/1. (2099. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 472/1. (2099. sz. jav. - 1.mell. 

XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2099. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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472/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 4. 
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
       3  Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása (a 2007-2013 időszak fej-
lesztési programjai, kistérségi koncepció elkészítése)[1 334,0] 1 234,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 334,0] 1 234,0 /-100,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
3  Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása (a 2007-2013 időszak fejlesztési 
programjai, kistérségi koncepció elkészítése) [1 484,0] 1 334,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 484,0] 1 334,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 455/5. (2099. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 455/6. 
(2099. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 464/1. (2099. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 464/3. (2099. sz. jav. - 1.mell. 

XVII.fej. 5.cím 3.alc 1.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2099. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

XIX. EU INTEGRÁCIÓ fejezet 

480/1.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/561. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1253. és 1332. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. fe-
jezet 3. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XIX. EU INTEGRÁCIÓ 
  3  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 
      4  Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 
           1  Működési költségvetés [2 658,9] 2 100,5 /-558,4 bev./ 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  764,8 /+764,8 kiad./ 
           2  Felhalmozási költségvetés  558,4 /+558,4 bev./ 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [3 642,3] 2 877,5 /-764,8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480/3. (1792. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 3.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1792. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
ülésén egyetért, az Európai ügyek bizottsága ülésén nem ért egyet.   
 
 
480/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. fejezet 3. cím 3. 
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XIX. EU INTEGRÁCIÓ 
  3  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 
      4  Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 
          1  Működési költségvetés [2 658,9] 558,4 /-2100.5 bev./ 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  764,8 /+764,8 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés  2 100,5 /+2100.5 bev./ 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [3 642,3] 2 877,5 /-764.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480/4. (2147. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 3.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2147. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
480/3.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/561. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1253. és 1332. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. fe-
jezet 3. cím 3. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XIX. EU INTEGRÁCIÓ 
  3  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 
      5  GVOP Technikai segítségnyújtás 
           1  Működési költségvetés [ 566,6] 509,9 /-56,7 bev./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 755,5] 679,9 /-75,6 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés  56,7 /+56,7 bev./ 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  75,6 /+75,6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480/1. (1792. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 3.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1792. 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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480/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. fejezet 3. cím 3. 
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XIX. EU INTEGRÁCIÓ 
  3  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 
      5  GVOP Technikai segítségnyújtás 
          1  Működési költségvetés [ 566,6] 509,9 /-56.7 bev./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 755,5] 679,9 /-75.6 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés  56,7 /+56.7 bev./ 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  75,6 /+75.6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480/2. (2147. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 3.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2147. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
480/5.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/1721. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 198/1., 232/1., 241/1., 243/1., 246/1., 332/5., 444/2., 1212/1., 1213/1., 
1228/2., 1249/1., 1334/1., 1403/1., 1564/1., 1566/2., 1637/4., 1658/1., 1671/21., 1835/1., 1984/6., 
2075/1., 2076/2., 2077/3., 2080/2., 2081/2., 2082/2., 2083/2., 2084/2., 2116/1., 2119/1., 2129/1., 
2130/1., 2137/1., 2138/2., 2148/1., 2151/1., 2154/2., 2158/1., 2163/7., 2175/2., 2176/1., 2178/1., 
2180/1., 2181/1., 2181/3., 2183/1., 2184/3., 2188/2., 2206/1., 2208/2., 2209/4., 2218/1., 2230/5., 
2231/5., 2278/2., 2299/1. és 2299/2. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. fejezet 3. 
cím 9. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XIX. EU INTEGRÁCIÓ 
  3  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek előkészítése 
       1  Közlekedési projektek előkészítése [ 500,0] 470,0 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 500,0] 470,0 /-30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480/6. (1791. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 9.alc 2.jcs ), 
480/7. (1791. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím új10.alc. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1791. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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480/6.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/1721. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 198/1., 232/1., 241/1., 243/1., 246/1., 332/5., 444/2., 1212/1., 1213/1., 
1228/2., 1249/1., 1334/1., 1403/1., 1564/1., 1566/2., 1637/4., 1658/1., 1671/21., 1835/1., 1984/6., 
2075/1., 2076/2., 2077/3., 2080/2., 2081/2., 2082/2., 2083/2., 2084/2., 2116/1., 2119/1., 2129/1., 
2130/1., 2137/1., 2138/2., 2148/1., 2151/1., 2154/2., 2158/1., 2163/7., 2175/2., 2176/1., 2178/1., 
2180/1., 2181/1., 2181/3., 2183/1., 2184/3., 2188/2., 2206/1., 2208/2., 2209/4., 2218/1., 2230/5., 
2231/5., 2278/2., 2299/1. és 2299/2. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. fejezet 3. 
cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XIX. EU INTEGRÁCIÓ 
  3  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek előkészítése 
       2  Környezetvédelmi projektek előkészítése [ 450,0] 420,0 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 450,0] 420,0 /-30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480/5. (1791. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 9.alc 1.jcs ), 
480/7. (1791. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím új10.alc. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1791. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
480/7.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/1721. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 198/1., 232/1., 241/1., 243/1., 246/1., 332/5., 444/2., 1212/1., 1213/1., 
1228/2., 1249/1., 1334/1., 1403/1., 1564/1., 1566/2., 1637/4., 1658/1., 1671/21., 1835/1., 1984/6., 
2075/1., 2076/2., 2077/3., 2080/2., 2081/2., 2082/2., 2083/2., 2084/2., 2116/1., 2119/1., 2129/1., 
2130/1., 2137/1., 2138/2., 2148/1., 2151/1., 2154/2., 2158/1., 2163/7., 2175/2., 2176/1., 2178/1., 
2180/1., 2181/1., 2181/3., 2183/1., 2184/3., 2188/2., 2206/1., 2208/2., 2209/4., 2218/1., 2230/5., 
2231/5., 2278/2., 2299/1. és 2299/2. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. fejezet 3. 
cím kiegészítését javasolja a következő új 10. alcím  felvételével:     
 
XIX. EU INTEGRÁCIÓ 
  3  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     10  Kohéziós Alap céltartalék  60,0 /+60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            3  Dologi kiadások  60,0 /+60,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480/5. (1791. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 9.alc 1.jcs ), 
480/6. (1791. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 9.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1791. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 

480/8.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1169. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 10., 1337. és 1339. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 2. cím módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  2  Egyetemek, főiskolák 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [146 644,0] 146 752,7 /+108,7 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [47 242,8] 47 134,1 /-108,7 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Személyi juttatások [145 860,1] 146 644,0 kiad. 
2  Munkaadókat terhelő járulékok [46 972,6] 47 242,8 kiad.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1965. 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.   
 
 
480/9.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1169. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 10., 1337. és 1339. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 2. cím módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  2  Egyetemek, főiskolák [158 159,3] 159 499,3 /+1340.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [146 644,0] 147 550,5 /+906,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [47 242,8] 47 676,3 /+433,5 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
 1  Személyi juttatások [145 860,1] 146 644,0 kiad. 
 2  Munkaadókat terhelő járulékok [46 972,6] 47 242,8 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 492/3. (1964. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc új41.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1964. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
480/10.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1169. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 10., 1337. és 1339. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 2. cím módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
   2  Egyetemek, főiskolák [158 159,3] 158 257,1 /+97,8 tám./ 
           1  Működési költségvetés [159 881,1] 159 921,1 /+40,0 bev./ 
             1  Személyi juttatások [146 644,0] 146 743,4 /+99,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [47 242,8] 47 276,5 /+33,7 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [93 109,7] 93 114,4 /+4,7 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Működési költségvetés [158 171,0] 159 881,1 bev. 
 1  Személyi juttatások [145 860,1] 146 644,0 kiad. 
 2  Munkaadókat terhelő járulékok [46 972,6] 47 242,8 kiad. 
 3  Dologi kiadások [92 453,7] 93 109,7 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480/13. (1951. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 7.cím 2.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1951. 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.   
 
 
480/11.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/264. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 965. és 1273. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 2. cím módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
    2  Egyetemek, főiskolák [158 159,3] 158 428,3 /+269.0 tám./ 
           1  Működési költségvetés [159 881,1] 159 612,1 /-269,0 bev./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Működési költségvetés [158 171,0] 159 881,1 bev. 
 
Megjegyzés: A módosító indítvány fejezeten belül csoportosít át, de fejezeti főösszegeket érint (HSZ. 
121. § (7) bekezdés). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 491/10. (2004. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 
495/10. (2004. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 19.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2004. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
480/12.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/937. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1338., 1421., 1465. és 2049. pontjai) - 
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 2. cím módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  2  Egyetemek, főiskolák [158 159,3] 160 719,3 /+2560.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés [159 881,1] 157 321,1 /-2560.0 bev./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Működési költségvetés [158 171,0] 159 881,1 bev. 
 
Megjegyzés: Az előirányzat forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. november 30-ai ha-
tározatával módosította, így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket érint (HSZ. 121. § 
(7) bekezdés), továbbá a bevételi előirányzat csökkentés is módosítja a fejezeti főösszegeket. 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/8. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 
489/15. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 491/2. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 24.jcs ), 491/5. (2005. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 26.jcs ), 491/7. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 29.jcs ), 491/9. (2005. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 495/1. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 14.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2005. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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480/13.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1169. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 10., 1337. és 1339. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 7. cím 2. alcím módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  7  Egyéb oktatási intézmények 
     2  Egyéb oktatási intézmények [ 439,0] 341,2 /-97,8 tám./ 
           1  Működési költségvetés [ 213,8] 173,8 /-40,0 bev./ 
             1  Személyi juttatások [ 319,7] 220,3 /-99,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 190,1] 156,4 /-33,7 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 142,8] 138,1 /-4,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480/10. (1951. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 2.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1951. 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.   
 
 
480/14.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők - kapcsolódva 
a T/11700/303. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1276. és 
1346. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését ja-
vasolják a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3 Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola  303,3 /+303.3 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  303,3 /+303.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/11. (1996. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1996. 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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480/15.  Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/11700/1549. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 484. és 494. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3 Tiszafüred Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola és 
          Kollégium felújítása  500,0 /+500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/9. (1813. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1813. 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.   
 
 
487/1.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/159. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 317. és 1367. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő 
új 6. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási beruházások 
        8 Hernádkak Általános Iskola életveszélyes részének kiváltása, 
            bővítése  200,0 /+200.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496/2. (1886. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 30.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1886. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
487/2.  Arnóth Sándor, Balla György, Vígh Ilona, Márton Attila, Domokos László, Varga 
Mihály és Végh László képviselők - kapcsolódva a T/11700/1549. számon benyújtott módosító ja-
vaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 484. és 494. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7 jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7 Egészségügyi képzés bővítése  600,0 /+600.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Kormányzati beruházás  600,0 /+600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/14. (1914. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 
494/2. (1914. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 4.jcs 2.jc ), 495/2. (1914. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 14.jcs ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1914. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
489/1.  Kósa Lajos, Halász János, dr. Pósán László és Rácz Róbert képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1549. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 484. és 494. 
pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasol-
ják a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      9 Eötvös utcai Általános Iskola felújítása Debrecenben  150,0 /+150.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496/5. (1999. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 30.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1999. 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.   
 
 
489/2.  Szűcs Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/379. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1314. és 1395. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      13 Ócsa Halászy Károly Általános Iskola tetőtér 
           beépítése  85,0 /+85,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  85,0 /+85,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 494/3. (1911. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 4.jcs 2.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1911. 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.   
 
 
489/3.  Kósa Lajos, Halász János, dr. Pósán László és Rácz Róbert képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1549. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 484. és 494. 
pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasol-
ják a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      13 Újkerti Nevelés-Oktatási Központ Általános Iskola, Diákotthon és 
           Óvoda felújítása Debrecenben (I. ütem)  100,0 /+100.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 491/4. (1997. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 24.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1997. 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.   
 
 
489/4.  Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/11700/1541. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 738/1. és 1399/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      13 Csongrád Megyei Önkormányzat Kozmutza Flóra Óvoda Általános 
            Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Hódmezővásárhely Középsúlyú 
            fogyatékosokat ellátó új épület építése  1 068,0 /+1068,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  1 068,0 /+1068,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/13. (2056. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 
489/17. (2056. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2056. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
489/5.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1549. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 484. és 494. 
pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasol-
ják a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    1  Beruházás 
      13 Kinizsi Pál Általános Iskola felújítása Debrecenben  200,0 /+200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/10. (1998. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1998. 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.   
 
 
489/6.  Kósa Lajos, Halász János, dr. Pósán László és Rácz Róbert képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1549. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 484. és 494. 
pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasol-
ják a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      13 Bárczi Gusztáv Iskola felújítása, Debrecen (I. ütem)  100,0 /+100.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 491/3. (2000. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 24.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2000. 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.   
 
 
489/7.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly, Sági József és Vincze László képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/868. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 246., 248., 
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250., 253., 254., 258., 260. és 261. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 4. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
      9  Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi  
          előirányzata [ 170,0] 230,0 /+60.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 170,0] 230,0 /+60.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/1. (1971. sz. jav. - 110.§ (10) ), 491/8. (1971. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 495/11. (1971. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím új 30 alc. ), 496/3. (1971. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 30.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1971. 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 nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
489/8.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/937. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1338., 1421., 1465. és 2049. pontjai) - 
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 20. jogcím-csoport elhagyását 
javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       20  Oktatási nyilvántartások korszerűsítése [ 900,0] - 200,0 /-1100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 100,0]  /-100,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 32,0]  /-32,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 768,0] - 200,0 /-968,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
20  Oktatási nyilvántartások korszerűsítése [1 100,0] 900,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 968,0] 768,0 kiad. 
 
Megjegyzés: Az előirányzat forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. november 30-ai ha-
tározatával módosította, így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket érint (HSZ. 121. § 
(7) bekezdés). 
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Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480/12. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 2.cím ), 489/15. 
(2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 491/2. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 24.jcs ), 491/5. (2005. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 26.jcs ), 491/7. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 29.jcs ), 491/9. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 5.alc 34.jcs ), 495/1. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 14.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2005. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
489/9.  Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/11700/1549. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 484. és 494. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 4. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
      20  Oktatási nyilvántartások korszerűsítése [ 900,0] 400,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 768,0] 268,0 /-500.0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
20  Oktatási nyilvántartások korszerűsítése [1 100,0] 900,0 tám.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480/15. (1813. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1813. 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.   
 
 
489/10.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők - kapcsolódva 
a T/11700/1549. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 484. és 494. 
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pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 20. jogcím-csoport 
módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       20  Oktatási nyilvántartások korszerűsítése [ 900,0] 700,0 /-200,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 768,0] 568,0 /-200,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
20  Oktatási nyilvántartások korszerűsítése [1 100,0] 900,0 tám. 
    5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 968,0] 768,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/5. (1998. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új13.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1998. 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.   
 
 
489/11.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők - kapcsolódva 
a T/11700/303. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1276. és 
1346. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 20. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       20  Oktatási nyilvántartások korszerűsítése [ 900,0] 596,7 /-303,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 768,0] 464,7 /-303,3 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
20  Oktatási nyilvántartások korszerűsítése [1 100,0] 900,0 tám. 
    5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 968,0] 768,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480/14. (1996. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1996. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
489/12.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1169. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 10., 1337. és 1339. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 4. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       20  Oktatási nyilvántartások korszerűsítése [ 900,0] 1 050,0 /+150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 768,0] 918,0 /+150,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
20  Oktatási nyilvántartások korszerűsítése [1 100,0] 900,0 tám. 
  5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 968,0] 768,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/16. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 
491/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 23.jcs ), 491/6. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 26.jcs ), 492/1. (1963. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 492/2. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc új41.jcs ), 494/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 7.alc 4.jcs 2.jc ), 495/3. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 495/4. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc 58.jcs ), 495/5. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 495/6. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 6.jcs ), 
495/7. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 8.jcs ), 495/8. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 9.jcs ), 495/9. (1963. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 19.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1963. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
489/13.  Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/11700/1541. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 738/1. és 1399/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 4. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
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       20  Oktatási nyilvántartások korszerűsítése [ 900,0] 132,0 /-768,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, 
                  kiadások] [ 768,0]  /-768,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
20  Oktatási nyilvántartások korszerűsítése [1 100,0] 900,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 968,0] 768,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/4. (2056. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új13jcs ), 
489/17. (2056. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2056. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
489/14.  Arnóth Sándor, Balla György, Vígh Ilona, Márton Attila, Domokos László, Varga 
Mihály és Végh László képviselők - kapcsolódva a T/11700/1549. számon benyújtott módosító ja-
vaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 484. és 494. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 4. alcím 21. jogcím-csoport elhagyását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       [21  Oktatási infokommunikációs technológia] [ 490,0]  /-490,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [3  Dologi kiadások] [ 90,0]  /-90,0 kiad./ 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 400,0]  /-
400,0 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: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 487/2. (1914. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 7.jcs ), 
494/2. (1914. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 4.jcs 2.jc ), 495/2. (1914. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 14.jcs ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1914. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
489/15.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/937. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1338., 1421., 1465. és 2049. pontjai) - 
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 21. jogcím-csoport elhagyását 
javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
           21  Oktatási infokommunikációs technológia [ 490,0] - 300,0 /-790,0 tám./ 
              1  Működési költségvetés 
                  3  Dologi kiadások [ 90,0]  /-90,0 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 ha-
tározatával módosította, így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket érint (HSZ. 121. § 
(7) bekezdés). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480/12. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 2.cím ), 489/8. 
(2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 491/2. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 24.jcs ), 491/5. (2005. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 26.jcs ), 491/7. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 29.jcs ), 491/9. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 5.alc 34.jcs ), 495/1. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 14.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2005. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
489/16.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1169. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 10., 1337. és 1339. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 4. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       21  Oktatási infokommunikációs technológia [ 490,0] 760,0 /+270,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 400,0] 670,0 /+270,0 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: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/12. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 
491/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 23.jcs ), 491/6. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 26.jcs ), 492/1. (1963. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 492/2. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc új41.jcs ), 494/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 7.alc 4.jcs 2.jc ), 495/3. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 495/4. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc 58.jcs ), 495/5. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 495/6. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 6.jcs ), 
495/7. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 8.jcs ), 495/8. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 9.jcs ), 495/9. (1963. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 19.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1963. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
489/17.  Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/11700/1541. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 738/1. és 1399/1. 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] 190,0 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             [3  Dologi kiadások] [ 90,0]  /-90,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 400,0] 190,0 /-210,0 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: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/4. (2056. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új13jcs ), 
489/13. (2056. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/2056. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
491/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1169. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 10., 1337. és 1339. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 4. alcím 23. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       23  Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés[ 300,0] 270,0 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 100,0] 70,0 /-30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/12. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 
489/16. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 491/6. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 26.jcs ), 492/1. (1963. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 492/2. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc új41.jcs ), 494/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 7.alc 4.jcs 2.jc ), 495/3. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 495/4. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc 58.jcs ), 495/5. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 495/6. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 6.jcs ), 
495/7. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 8.jcs ), 495/8. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 9.jcs ), 495/9. (1963. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 19.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1963. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
491/2.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/937. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1338., 1421., 1465. és 2049. pontjai) - 
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 24. jogcím-csoport elhagyását 
javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
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  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
      [24  Nemzeti Alaptanterv megvalósulásának 
             támogatása] [ 100,0]  /-100.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [1  Személyi juttatások] [ 30,0]  /-30.0 kiad./ 
              [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 10,0]  /-10.0 kiad./ 
              [3  Dologi kiadások] [ 30,0]  /-30.0 kiad./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 30,0]  /-
30.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: Az előirányzat forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. november 30-ai ha-
tározatával módosította, így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket érint (HSZ. 121. § 
(7) bekezdés). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480/12. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 2.cím ), 489/8. 
(2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 489/15. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 491/5. (2005. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 26.jcs ), 491/7. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 29.jcs ), 491/9. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 5.alc 34.jcs ), 495/1. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 14.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2005. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
491/3.  Kósa Lajos, Halász János, dr. Pósán László és Rácz Róbert képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1549. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 484. és 494. 
pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 24. jogcím-csoport 
elhagyását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
      [24  Nemzeti Alaptanterv megvalósulásának 
              támogatása] [ 100,0]  /-100.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [1  Személyi juttatások] [ 30,0]  /-30.0 kiad./ 
              [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 10,0]  /-10.0 kiad./ 
              [3  Dologi kiadások] [ 30,0]  /-30.0 kiad./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 30,0]  /-
30,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/6. (2000. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 13. jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2000. 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.   
 
 
491/4.  Kósa Lajos, Halász János, dr. Pósán László és Rácz Róbert képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1549. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 484. és 494. 
pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 24. jogcím-csoport 
elhagyását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
      [24  Nemzeti Alaptanterv megvalósulásának  
             támogatása] [ 100,0]  /-100.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [1  Személyi juttatások] [ 30,0]  /-30.0 kiad./ 
              [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 10,0]  /-10.0 kiad./ 
              [3  Dologi kiadások] [ 30,0]  /-30.0 kiad./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 30,0]  /-
30.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/3. (1997. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új13jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1997. 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.   
 
 
491/5.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/937. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1338., 1421., 1465. és 2049. pontjai) - 
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a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 26. jogcím-csoport módosítását 
javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
      26  SuliNova Kht. támogatása [ 400,0] 350,0 /-50.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 400,0] 350,0 /-50.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: Az előirányzat forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. november 30-ai ha-
tározatával módosította, így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket érint (HSZ. 121. § 
(7) bekezdés). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480/12. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 2.cím ), 489/8. 
(2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 489/15. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 491/2. (2005. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 24.jcs ), 491/7. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 29.jcs ), 491/9. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 5.alc 34.jcs ), 495/1. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 14.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2005. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
491/6.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1169. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 10., 1337. és 1339. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 4. alcím 26. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       26  SuliNova Kht. támogatása [ 400,0] 380,0 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 400,0] 380,0 /-20,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/12. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 
489/16. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 491/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 23.jcs ), 492/1. (1963. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 492/2. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc új41.jcs ), 494/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 7.alc 4.jcs 2.jc ), 495/3. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 495/4. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc 58.jcs ), 495/5. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 495/6. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 6.jcs ), 
495/7. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 8.jcs ), 495/8. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 9.jcs ), 495/9. (1963. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 19.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1963. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
491/7.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/937. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1338., 1421., 1465. és 2049. pontjai) - 
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 29. jogcím-csoport módosítását 
javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
      29  Közoktatás-fejlesztési stratégia célprogramjainak  
            támogatása [ 180,0] 80,0 /-100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [ 60,0] 25,0 /-35.0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 19,0] 8,0 /-11.0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 71,0] 17,0 /-54.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: Az előirányzat forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. november 30-ai ha-
tározatával módosította, így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket érint (HSZ. 121. § 
(7) bekezdés). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480/12. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 2.cím ), 489/8. 
(2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 489/15. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 491/2. (2005. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 24.jcs ), 491/5. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 26.jcs ), 491/9. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 5.alc 34.jcs ), 495/1. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 14.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2005. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   



- 385 - 

 
 
491/8.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly, Sági József és Vincze László képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/868. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 246., 248., 
250., 253., 254., 258., 260. és 261. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
      [34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek  
             működtetése] [ 400,0]  /-400.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [1  Személyi juttatások] [ 303,0]  /-303.0 kiad./ 
              [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 97,0]  /-97.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/1. (1971. sz. jav. - 110.§ (10) ), 489/7. (1971. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 9.jcs ), 495/11. (1971. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím új 30 alc. ), 496/3. (1971. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

30.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1971. 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 nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
491/9.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/937. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1338., 1421., 1465. és 2049. pontjai) - 
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását 
javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
      [34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek  
              működtetése] [ 400,0]  /-400.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [1  Személyi juttatások] [ 303,0]  /-303.0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 97,0]  /-97,0 kiad./ 
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Megjegyzés: Az előirányzat forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. november 30-ai ha-
tározatával módosította, így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket érint (HSZ. 121. § 
(7) bekezdés). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480/12. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 2.cím ), 489/8. 
(2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 489/15. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 491/2. (2005. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 24.jcs ), 491/5. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 26.jcs ), 491/7. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 4.alc 29.jcs ), 495/1. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 14.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2005. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
491/10.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/264. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 965. és 1273. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
 11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek 
             működtetése] [ 400,0]  /-400,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 303,0]  /-303,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 97,0]  /-97,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító indítvány fejezeten belül csoportosít át, de fejezeti főösszegeket érint (HSZ. 
121. § (7) bekezdés). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480/11. (2004. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 2.cím ), 495/10. 
(2004. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 19.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2004. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
492/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1169. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 10., 1337. és 1339. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 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] 280,0 /-120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 303,0] 212,1 /-90,9 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 97,0] 67,9 /-29,1 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/12. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 
489/16. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 491/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 23.jcs ), 491/6. (1963. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 26.jcs ), 492/2. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc új41.jcs ), 494/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 7.alc 4.jcs 2.jc ), 495/3. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 495/4. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc 58.jcs ), 495/5. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 495/6. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 6.jcs ), 
495/7. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 8.jcs ), 495/8. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 9.jcs ), 495/9. (1963. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 19.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1963. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
492/2.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1169. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 10., 1337. és 1339. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 5. alcím új 41. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       41  Illetmény- és oktatói-kutatói ösztöndíj-növekedés kiegészítő  
             támogatása [1 400,0] 1 340,0 /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 952,0] 906,5 /-45,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 448,0] 433,5 /-14,5 kiad./ 
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Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
41  Illetmény- és oktatói-kutatói ösztöndíj-növekedés kiegészítő 
  támogatása  1 400,0 tám. 
 1  Személyi juttatások  952,0 kiad. 
 2  Munkaadókat terhelő járulékok  448,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/12. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 
489/16. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 491/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 23.jcs ), 491/6. (1963. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 26.jcs ), 492/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 494/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 7.alc 4.jcs 2.jc ), 495/3. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 495/4. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc 58.jcs ), 495/5. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 495/6. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 6.jcs ), 
495/7. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 8.jcs ), 495/8. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 9.jcs ), 495/9. (1963. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 19.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1963. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
492/3.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1169. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 10., 1337. és 1339. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 5. alcím új 41. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       41  Illetmény- és oktatói-kutatói ösztöndíj-növekedés kiegészítő 
             támogatása [1 400,0] 60,0 /-1340,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 952,0] 45,5 /-906,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 448,0] 14,5 /-433,5 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
41  Illetmény- és oktatói-kutatói ösztöndíj-növekedés kiegészítő 
   támogatása  1 400,0 tám. 
 1  Személyi juttatások  952,0 kiad. 
 2  Munkaadókat terhelő járulékok  448,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480/9. (1964. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 2.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1964. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
494/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1169. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 10., 1337. és 1339. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 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] 128,0 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 145,6] 125,6 /-20,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/12. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 
489/16. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 491/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 23.jcs ), 491/6. (1963. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 26.jcs ), 492/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 492/2. (1963. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 5.alc új41.jcs ), 495/3. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 495/4. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc 58.jcs ), 495/5. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 495/6. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 6.jcs ), 
495/7. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 8.jcs ), 495/8. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 9.jcs ), 495/9. (1963. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 19.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1963. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
494/2.  Arnóth Sándor, Balla György, Vígh Ilona, Márton Attila, Domokos László, Varga 
Mihály és Végh László képviselők - kapcsolódva a T/11700/1549. számon benyújtott módosító ja-
vaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 484. és 494. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 7. alcím 4. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:     
 
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 
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              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 145,6] 45,6 /-100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 487/2. (1914. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 7.jcs ), 
489/14. (1914. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 495/2. (1914. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 14.jcs ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1914. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
494/3.  Szűcs Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/379. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1314. és 1395. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 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] 63,0 /-85,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 145,6] 60,6 /-85,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/2. (1911. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új13.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1911. 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.   
 
 
494/4.  Csige Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/1721. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 198/1., 232/1., 241/1., 243/1., 246/1., 332/5., 444/2., 1212/1., 1213/1., 
1228/2., 1249/1., 1334/1., 1403/1., 1564/1., 1566/2., 1637/4., 1658/1., 1671/21., 1835/1., 1984/6., 
2075/1., 2076/2., 2077/3., 2080/2., 2081/2., 2082/2., 2083/2., 2084/2., 2116/1., 2119/1., 2129/1., 
2130/1., 2137/1., 2138/2., 2148/1., 2151/1., 2154/2., 2158/1., 2163/7., 2175/2., 2176/1., 2178/1., 
2180/1., 2181/1., 2181/3., 2183/1., 2184/3., 2188/2., 2206/1., 2208/2., 2209/4., 2218/1., 2230/5., 
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2231/5., 2278/2., 2299/1. és 2299/2. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 7. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
      10  Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. 
            támogatása [ 150,0] 190,0 /+40.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 150,0] 190,0 /+40.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496/1. (1829. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 30.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1829. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
495/1.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/937. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1338., 1421., 1465. és 2049. pontjai) - 
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 7. alcím 14. jogcím-csoport módosítását 
javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
      14  OM belső informatika fejlesztése [ 50,0] 10,0 /-40.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 50,0] 10,0 /-40.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: Az előirányzat forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. november 30-ai ha-
tározatával módosította, így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket érint (HSZ. 121. § 
(7) bekezdés). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480/12. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 2.cím ), 489/8. 
(2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 489/15. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 491/2. (2005. sz. jav. - 
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1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 24.jcs ), 491/5. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 26.jcs ), 491/7. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 4.alc 29.jcs ), 491/9. (2005. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2005. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
495/2.  Arnóth Sándor, Balla György, Vígh Ilona, Márton Attila, Domokos László, Varga 
Mihály és Végh László képviselők - kapcsolódva a T/11700/1549. számon benyújtott módosító ja-
vaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 484. és 494. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 7. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
      14  OM belső informatika fejlesztése [ 50,0] 40,0 /-10.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 50,0] 40,0 /-10.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 487/2. (1914. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 7.jcs ), 
489/14. (1914. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 494/2. (1914. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 4.jcs 2.jc ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1914. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
495/3.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1169. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 10., 1337. és 1339. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 10. alcím 57. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
       57  Szakmai feladatot ellátó alapítványok támogatása[ 400,0] 370,0 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 400,0] 370,0 /-30,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/12. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 
489/16. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 491/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 23.jcs ), 491/6. (1963. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 26.jcs ), 492/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 492/2. (1963. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 5.alc új41.jcs ), 494/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 4.jcs 2.jc ), 495/4. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc 58.jcs ), 495/5. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 495/6. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 6.jcs ), 
495/7. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 8.jcs ), 495/8. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 9.jcs ), 495/9. (1963. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 19.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1963. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
495/4.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1169. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 10., 1337. és 1339. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 10. alcím 58. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
       58  Kétoldalú feladatokat ellátó alapítványok 
             támogatása [ 160,0] 140,0 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 160,0] 140,0 /-20,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/12. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 
489/16. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 491/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 23.jcs ), 491/6. (1963. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 26.jcs ), 492/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 492/2. (1963. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 5.alc új41.jcs ), 494/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 4.jcs 2.jc ), 495/3. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc 57.jcs ), 495/5. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 495/6. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 6.jcs ), 
495/7. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 8.jcs ), 495/8. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 9.jcs ), 495/9. (1963. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 19.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1963. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
495/5.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1169. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 10., 1337. és 1339. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 10. alcím 59. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
       59  Határon túli magyarságot támogató alapítványok[ 730,0] 700,0 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 730,0] 700,0 /-30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/12. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 
489/16. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 491/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 23.jcs ), 491/6. (1963. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 26.jcs ), 492/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 492/2. (1963. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 5.alc új41.jcs ), 494/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 4.jcs 2.jc ), 495/3. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc 57.jcs ), 495/4. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 495/6. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 6.jcs ), 
495/7. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 8.jcs ), 495/8. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 9.jcs ), 495/9. (1963. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 19.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1963. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
495/6.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1169. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 10., 1337. és 1339. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 11. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Euro-atlanti oktatási programok 
       6  Nemzetközi tagdíjak [ 135,0] 125,0 /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 135,0] 125,0 /-10,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/12. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 
489/16. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 491/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 23.jcs ), 491/6. (1963. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 26.jcs ), 492/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 492/2. (1963. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 5.alc új41.jcs ), 494/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 4.jcs 2.jc ), 495/3. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc 57.jcs ), 495/4. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 495/5. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 
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495/7. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 8.jcs ), 495/8. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 9.jcs ), 495/9. (1963. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 19.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1963. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
495/7.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1169. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 10., 1337. és 1339. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 11. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Euro-atlanti oktatási programok 
       8  Világ-Nyelv Program [ 150,0] 100,0 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 100,0] 50,0 /-50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/12. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 
489/16. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 491/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 23.jcs ), 491/6. (1963. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 26.jcs ), 492/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 492/2. (1963. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 5.alc új41.jcs ), 494/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 4.jcs 2.jc ), 495/3. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc 57.jcs ), 495/4. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 495/5. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 
495/6. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 6.jcs ), 495/8. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 9.jcs ), 495/9. (1963. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 19.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1963. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
495/8.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1169. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 10., 1337. és 1339. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 11. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Euro-atlanti oktatási programok 
       9  OECD és EU kötelezettségek [ 122,0] 112,0 /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 30,0] 20,0 /-10,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/12. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 
489/16. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 491/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 23.jcs ), 491/6. (1963. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 26.jcs ), 492/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 492/2. (1963. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 5.alc új41.jcs ), 494/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 4.jcs 2.jc ), 495/3. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc 57.jcs ), 495/4. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 495/5. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 
495/6. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 6.jcs ), 495/7. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 8.jcs ), 495/9. (1963. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 19.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1963. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
495/9.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1169. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 10., 1337. és 1339. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 19. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    19  Kutatás-fejlesztés támogatása 
       2  Felsőoktatási kutatási program [ 306,1] 286,1 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 147,3] 127,3 /-20,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/12. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 
489/16. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 491/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 23.jcs ), 491/6. (1963. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 26.jcs ), 492/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 492/2. (1963. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 5.alc új41.jcs ), 494/1. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 4.jcs 2.jc ), 495/3. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc 57.jcs ), 495/4. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 495/5. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 
495/6. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 6.jcs ), 495/7. (1963. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 8.jcs ), 495/8. (1963. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 11.alc 9.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1963. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
495/10.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/264. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 965. és 1273. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 19. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    19  Kutatás-fejlesztés támogatása 
       2  Felsőoktatási kutatási program [ 306,1] 437,9 /+131,8 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
           1  Személyi juttatások [ 90,0] 98,9 /+8,9 kiad./ 
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 28,8] 31,7 /+2,9 kiad./ 
           3  Dologi kiadások [ 147,3] 207,3 /+60,0 kiad./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
          1  Intézményi beruházási kiadások [ 40,0] 70,0 /+30,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító indítvány fejezeten belül csoportosít át, de fejezeti főösszegeket érint (HSZ. 
121. § (7) bekezdés). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480/11. (2004. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 2.cím ), 491/10. 
(2004. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2004. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
495/11.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly, Sági József és Vincze László képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/868. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 246., 248., 
250., 253., 254., 258., 260. és 261. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím kiegészítését javasolják a következő új 30. alcím  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
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  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30 Alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása (képző- és 
         iparművészeti, táncművészeti, szín- és 
         bábművészeti ág)  432,4 /+432.4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  432,4 /+432.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/1. (1971. sz. jav. - 110.§ (10) ), 489/7. (1971. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 9.jcs ), 491/8. (1971. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 496/3. (1971. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

30.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1971. 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 nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
496/1.  Csige Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/1721. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 198/1., 232/1., 241/1., 243/1., 246/1., 332/5., 444/2., 1212/1., 1213/1., 
1228/2., 1249/1., 1334/1., 1403/1., 1564/1., 1566/2., 1637/4., 1658/1., 1671/21., 1835/1., 1984/6., 
2075/1., 2076/2., 2077/3., 2080/2., 2081/2., 2082/2., 2083/2., 2084/2., 2116/1., 2119/1., 2129/1., 
2130/1., 2137/1., 2138/2., 2148/1., 2151/1., 2154/2., 2158/1., 2163/7., 2175/2., 2176/1., 2178/1., 
2180/1., 2181/1., 2181/3., 2183/1., 2184/3., 2188/2., 2206/1., 2208/2., 2209/4., 2218/1., 2230/5., 
2231/5., 2278/2., 2299/1. és 2299/2. 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] 360,0 /-40,0 kiad./   
 [ 400,0] 360,0 /-40,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 494/4. (1829. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1829. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
496/2.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/159. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 317. és 1367. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 30. alcím módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
     30  Fejezeti tartalék [ 400,0] 200,0 /-200,0 kiad./   
 [ 400,0] 200,0 /-200,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 487/1. (1886. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1886. 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.   
 
 
496/3.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly, Sági József és Vincze László képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/868. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 246., 248., 
250., 253., 254., 258., 260. és 261. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 30. alcím módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     30  Fejezeti tartalék [ 400,0] 307,6 /-92,4 kiad./  
 [ 400,0] 307,6 /-92,4 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/1. (1971. sz. jav. - 110.§ (10) ), 489/7. (1971. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 9.jcs ), 491/8. (1971. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 495/11. (1971. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím új 30 alc. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1971. 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 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.   
 
 
496/4.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1394. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 487. és 490. pontjai) - a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 30. alcím módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     30  Fejezeti tartalék [ 400,0] 200,0 /-200,0 kiad./  
 [ 400,0] 200,0 /-200,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496/6. (2003. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím új 60 ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2003. 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, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
496/5.  Kósa Lajos, Halász János, dr. Pósán László és Rácz Róbert képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1549. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 484. és 494. 
pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 30. alcím módosítását javasol-
ják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     30  Fejezeti tartalék [ 400,0] 250,0 /-150,0 kiad./ 
 [ 400,0] 250,0 /-150,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/1. (1999. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új9.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1999. 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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496/6.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1394. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 487. és 490. pontjai) - a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím kiegészítését javasolják a következő új 60  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      60  Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány  200,0 /+200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496/4. (2003. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 30.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2003. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XXI.  EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

496/7.  Dr. Szalay Ferenc és Búsi Lajos képviselők - kapcsolódva a T/11700/316. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1477. és 1511. pontjai) - a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XXI. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Egészségügyi Minisztérium igazgatása 
     1  EüM Központi Igazgatás [2 971,8] 2 831,8 /-140,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 516,3] 376,3 /-140,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  EüM Központi Igazgatás [3 784,0] 2 971,8 tám. 
3  Dologi kiadások [ 700,8] 516,3 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496/12. (1807. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új 6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1807. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
496/8.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1307. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 124. és 1539. 
pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasol-
ják:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Egészségügyi Minisztérium igazgatása 
     1  EüM Központi Igazgatás [2 971,8] 2 936,8 /-35,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 898,6] 1 877,6 /-21,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 580,6] 573,6 /-7,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 516,3] 509,3 /-7,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  EüM Központi Igazgatás [3 784,0] 2 971,8 tám. 
   1  Személyi juttatások [2 376,8] 1 898,6 kiad. 
   2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 730,1] 580,6 kiad. 
   3  Dologi kiadások [ 700,8] 516,3 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 500/5. (2061. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 17.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2061. 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.   
 
 
496/9.  Dr. Schvarcz Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/102. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 743., 1536. és 1542. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXI. fejezet 10. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       1  Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 
           rekonstrukciója [2 200,0] 2 130,0 /-70,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [2 200,0] 2 130,0 /-70,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 500/3. (1849. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 17.alc 1.jcs ), 
500/7. (1849. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 20.alc 10.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1849. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
496/10.  Kárpáti Zsuzsa képviselő - kapcsolódva a T/11700/102. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 743., 1536. és 1542. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXI. fejezet 10. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       1  Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 
           rekonstrukciója [2 200,0] 2 130,0 /-70,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [2 200,0] 2 130,0 /-70,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496/17. (1847. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 2.alc 10.jcs ), 
500/4. (1847. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 17.alc 1.jcs ), 500/8. (1847. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 20.alc 10.jcs ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1847. 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, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
496/11.  Az Egészségügyi bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 
1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 



- 404 - 

       1  Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet  
         rekonstrukciója [2 200,0] 2 190,0 /-10,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [2 200,0] 2 190,0 /-10,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496/19. (2088. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 2.alc 10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2088. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
496/12.  Dr. Szalay Ferenc és Búsi Lajos képviselők - kapcsolódva a T/11700/316. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1477. és 1511. pontjai) - a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. 
jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Kátai Gábor Kórház II. ütemének 1. éve  140,0 /+140,0 tám./ 
          1   Felhalmozási költségvetés 
            1  Kormányzati beruházás  140,0 /+140,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496/7. (1807. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 1.cím 1.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1807. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
496/13.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1017. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1195. és 1500. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fe-
jezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 „Karolina” Kórház és Rendelőintézet, rekonstrukciója 2 029,3 /+2029.3 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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              4  Kormányzati beruházás  2 029,3 /+2029.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496/15. (1764. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 2.alc 10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1764. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
496/14.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1017. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1195. és 1500. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fe-
jezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 „Karolina” Kórház és Rendelőintézet, rekonstrukciója 1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496/16. (1765. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 2.alc 10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1765. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
496/15.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1017. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1195. és 1500. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fe-
jezet 10. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      [10  Egészségügyi modernizációs feladatok] [2 029,3]  /-2029.3 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [1  Személyi juttatások] [ 432,0]  /-432.0 kiad./ 
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              [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 156,2]  /-156.2 kiad./ 
              [3  Dologi kiadások] [ 708,1]  /-708.1 kiad./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 370,0]  /-
370.0 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
              [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 363,0]  /-363.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496/13. (1764. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1764. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
496/16.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1017. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1195. és 1500. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fe-
jezet 10. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      10  Egészségügyi modernizációs feladatok [2 029,3] 1 029,3 /-1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [ 432,0] 216,0 /-216.0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 156,2] 87,2 /-69.0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 708,1] 358,1 /-350.0 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 370,0] 185,0 /-185.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 363,0] 183,0 /-180.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496/14. (1765. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1765. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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496/17.  Kárpáti Zsuzsa képviselő - kapcsolódva a T/11700/102. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 743., 1536. és 1542. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXI. fejezet 10. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       10  Egészségügyi modernizációs feladatok [2 029,3] 1 879,3 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 432,0] 282,0 /-150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a munkaadói járulékot is csökkenteni szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496/10. (1847. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc 1.jcs ), 
500/4. (1847. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 17.alc 1.jcs ), 500/8. (1847. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 20.alc 10.jcs ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1847. 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, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
496/18.  Dr. Gógl Árpád képviselő - kapcsolódva a T/11700/429. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1521. és 1898. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fe-
jezet 10. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      10  Egészségügyi modernizációs feladatok [2 029,3] 2 034,3 /+5.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 370,0] 375,0 /+5.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 500/10. (1808. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 22.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1808. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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496/19.  Az Egészségügyi bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 
2. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       10  Egészségügyi modernizációs feladatok [2 029,3] 2 039,3 /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 370,0] 380,0 /+10,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496/11. (2088. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2088. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
500/1.  Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/11700/1559. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 1534/3. és 2326/2. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
fejezet 10. cím 16. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16  Alapítványok támogatása 
       3  Gézengúz Alapítvány támogatása [ 40,0] 30,0 /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 40,0] 30,0 /-10,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
3  Gézengúz Alapítvány támogatása [ 10,0] 40,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 10,0] 40,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 500/2. (2032. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 16.alc új5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2032. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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500/2.  Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/11700/1559. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 1534/3. és 2326/2. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
fejezet 10. cím 16. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16  Alapítványok támogatása 
       5  Aranyág Alapítvány [ 20,0] 30,0 /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 20,0] 30,0 /+10,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
9  Aranyág Alapítvány  20,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  20,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 500/1. (2032. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 16.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2032. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
500/3.  Dr. Schvarcz Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/102. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 743., 1536. és 1542. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXI. fejezet 10. cím 17. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Köztestületek támogatása 
       1  Magyar Orvosi Kamara támogatása [ 130,0] 100,0 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 130,0] 100,0 /-30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496/9. (1849. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc 1.jcs ), 
500/7. (1849. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 20.alc 10.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1849. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
500/4.  Kárpáti Zsuzsa képviselő - kapcsolódva a T/11700/102. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 743., 1536. és 1542. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXI. fejezet 10. cím 17. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Köztestületek támogatása 
       1  Magyar Orvosi Kamara támogatása [ 130,0] 100,0 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 130,0] 100,0 /-30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496/10. (1847. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc 1.jcs ), 
496/17. (1847. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 2.alc 10.jcs ), 500/8. (1847. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 20.alc 10.jcs ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1847. 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, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
500/5.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1307. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 124. és 1539. 
pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 17. alcím 2. jogcím-csoport 
módosítását javasolják:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Köztestületek támogatása 
      2  Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása [ 50,0] 85,0 /+35.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 50,0] 85,0 /+35.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496/8. (2061. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 1.cím 1.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2061. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
500/6.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20. 
alcím 5. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
      [ 5  Magyar Szervátültetettek Országos Szövetsége  
         támogatása] [ 15,0]  /-15,0 tám./ 
         [ 1  Működési költségvetés] 
            [ 5  Egyéb működési célú támogatások,  
             kiadások] [ 15,0]  /-15,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
5  Magyar Szervátültetettek Országos Szövetsége támogatása  15,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  15,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 500/9. (2163. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 20.alc 10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
500/7.  Dr. Schvarcz Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/102. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 743., 1536. és 1542. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXI. fejezet 10. cím 20. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
       10  Magyar Vöröskereszt támogatása [ 100,0] 200,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 100,0] 200,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496/9. (1849. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc 1.jcs ), 
500/3. (1849. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 17.alc 1.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1849. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
500/8.  Kárpáti Zsuzsa képviselő - kapcsolódva a T/11700/102. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 743., 1536. és 1542. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXI. fejezet 10. cím 20. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
       10  Magyar Vöröskereszt támogatása [ 100,0] 350,0 /+250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 100,0] 350,0 /+250,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496/10. (1847. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc 1.jcs ), 
496/17. (1847. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 2.alc 10.jcs ), 500/4. (1847. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 17.alc 1.jcs ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1847. 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, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
500/9.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20. 
alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
       10  Magyar Vöröskereszt támogatása [ 100,0] 115,0 /+15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 100,0] 115,0 /+15,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 500/6. (2163. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 20.alc új5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
500/10.  Dr. Gógl Árpád képviselő - kapcsolódva a T/11700/429. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1521. és 1898. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fe-
jezet 10. cím 22. alcím módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     22  Fejezeti tartalék [ 21,0] 16,0 /-5,0 kiad./ 
 [ 21,0] 16,0 /-5,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496/18. (1808. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 2.alc 10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1808. 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.   
 
 

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

500/11.  Dr. Gógl Árpád és dr. Mátrai Márta képviselők - kapcsolódva a T/11700/427. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 492. és 1567. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 31. jogcím-csoport elhagyását javasol-
ják:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  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 javaslattal összefüggésben módosítani szükséges a Nyugdíjbiztosítási Ala-
pot is (LXXI/1/6/3.), ezért fejezeti főösszeget érint.  (HSZ. 121. § (7) bekezdés) 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 502/1. (1811. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 26.cím 1.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1811. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
501/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 13. cím 
módosítását javasolja:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  13  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
  1  Pénzügyi Szervezete Állami Felügyelete 
           1  Működési költségvetés [9 050,0] 8 503,4 /-546,6 bev./ 
             1  Személyi juttatások [4 742,1] 4 328,0 /-414,1 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 577,5] 1 445,0 /-132,5 kiad./ 
    2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Fejezeti tartalék  546,6 /+546,6 kiad./ 
  546,6 /+546,6 bev./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2098. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
502/1.  Dr. Gógl Árpád és dr. Mátrai Márta képviselők - kapcsolódva a T/11700/427. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 492. és 1567. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 26. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  26  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 
    1  Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 
       2  Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása[187 209,1] 187 709,1 /+500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
2  Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása[186 309,1] 187 209,1 kiad. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben módosítani szükséges a Nyugdíjbiztosítási Ala-
pot is (LXXI/1/6/3.), ezért fejezeti főösszeget érint.  (HSZ. 121. § (7) bekezdés) 
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Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 500/11. (1811. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1811. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 

502/2.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/78. számon benyújtott módosító javaslatuk-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 552., 599., 1551. és 1568. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 
     1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
         igazgatása [3 716,2] 3 416,2 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 189,7] 889,7 /-300,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása[3 502,6] 3 716,2 tám. 
  3  Dologi kiadások [1 139,0] 1 189,7 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 503/8. (1867. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1867. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
502/3.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/78. számon benyújtott módosító javaslatuk-
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hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 552., 599., 1551. és 1568. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 
     1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
         igazgatása [3 716,2] 3 416,2 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 189,7] 889,7 /-300,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása[3 502,6] 3 716,2 tám. 
3  Dologi kiadások [1 139,0] 1 189,7 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 503/5. (1868. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1868. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
" 
"502/4.  Halász János, Rockenbauer Zoltán, Sági József, Garamvölgyi György, Homa János, 
Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/295. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 964. és 1716. pontjai) - a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 3. cím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
   3  Művészeti intézmények [6 642,4] 7 642,4 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 359,2] 2 359,2 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 507/9. (1859. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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502/5.  Halász János, Sági József, Lezsák Sándor, Kiss Attila, Homa János, Garamvölgyi 
György, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/948. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 212., 214., 1673. és 1749. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím kiegészítését javasolják a következő új 4. 
alcím 8. jogcímcsoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Társadalmi szervezetek támogatása 
      8  Magyar Népfőiskolai Mozgalom céljaira  150,0 /+150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  150,0 /+150,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 507/8. (1875. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1875. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
503/1.  Warvasovszky Tihamér, Molnár Albert és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva 
a T/11700/1362. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 207/1. és 
1588/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím 1. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       1  Múzeumi rekonstrukció [2 200,0] 1 900,0 /-300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [2 200,0] 1 900,0 /-300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 505/1. (1793. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új8.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1793. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
503/2.  Warvasovszky Tihamér, Molnár Albert és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva 
a T/11700/1362. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 207/1. és 
1588/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím 1. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       1  Múzeumi rekonstrukció [2 200,0] 2 100,0 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [2 200,0] 2 100,0 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 503/6. (1794. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 3.jcs ), 
505/2. (1794. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új8.jcs ), 506/3. (1794. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1794. 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 egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
503/3.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/394. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 507. és 1579. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      2 Fehérvári kapu szerkezeti átépítése  250,0 /+250.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 510/7. (1891. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), 
511/12. (1891. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 50.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1891. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
503/4.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/394. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 507. és 1579. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      2 A Budai Vár lejtőjén levezető lépcsők 
         rekonstrukciója  70,0 /+70,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  70,0 /+70,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/11. (1890. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 50.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1890. 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.   
 
 
503/5.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/78. számon benyújtott módosító javaslatuk-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 552., 599., 1551. és 1568. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       2  Vári rekonstrukciók (Szent György tér,  
           Mátyás-templom) [1 000,0] 1 300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [1 000,0] 1 300,0 /+300,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 502/3. (1868. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 1.cím 1.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1868. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
503/6.  Warvasovszky Tihamér, Molnár Albert és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva 
a T/11700/1362. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 207/1. és 
1588/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím 3. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       3  Kulturális tevékenységek beruházásai [1 040,0] 990,0 /-50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [1 040,0] 990,0 /-50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 503/2. (1794. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 1.jcs ), 
505/2. (1794. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új8.jcs ), 506/3. (1794. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1794. 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 egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
503/7.  Warvasovszky Tihamér, Molnár Albert és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva 
a T/11700/1362. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 207/1. és 
1588/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím 3. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
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       3  Kulturális tevékenységek beruházásai [1 040,0] 965,0 /-75,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [1 040,0] 965,0 /-75,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 504/14. (1839. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 

új8.jcs ), 506/4. (1839. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1839. 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 Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
503/8.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/78. számon benyújtott módosító javaslatuk-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 552., 599., 1551. és 1568. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       4  Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója,  
           kiépítése [ 100,0] 400,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 100,0] 400,0 /+300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 502/2. (1867. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 1.cím 1.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1867. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
504/1.  Sági József képviselő - kapcsolódva a T/11700/948. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 212., 214., 1673. és 1749. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Szombathelyi Főtér rekonstrukciója  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 510/2. (1855. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1855. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
504/2.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/155. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1589. és 1900. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Gesztelyi Művelődési Központ felújítása  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/10. (1889. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 50.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1889. 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.   
 
 
504/3.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/157. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 468. és 1590. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Szirmabesenyői Szirmay kastély felújítás  300,0 /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 510/6. (1887. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1887. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
504/4.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/952. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1577. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Kátoly templom rekonstrukció  4,0 /+4.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  4,0 /+4.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/1. (1773. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 50.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1773. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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504/5.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/952. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1577. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Óbánya templom rekonstrukció  3,0 /+3.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  3,0 /+3.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/2. (1774. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 50.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1774. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
504/6.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/952. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1577. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Babarc pince rekonstrukció  0,4 /+0.4 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  0,4 /+0.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/3. (1775. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 50.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1775. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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504/7.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/952. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1577. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Szajk templom rekonstrukció  5,3 /+5.3 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  5,3 /+5.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/4. (1776. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 50.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1776. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
504/8.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/952. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1577. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Véménd templom rekonstrukció  11,7 /+11.7 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  11,7 /+11.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 509/1. (1777. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1777. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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504/9.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/952. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1577. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Nagynyárád templom rekonstrukció  12,0 /+12.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  12,0 /+12.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 509/2. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1778. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
504/10.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/952. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1577. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Szederkény Nyomja templom rekonstrukció  5,2 /+5.2 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  5,2 /+5.2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/5. (1779. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 50.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1779. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
504/11.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/952. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1577. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Kékesd templom rekonstrukció  20,0 /+20.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  20,0 /+20.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 510/1. (1822. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1822. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
504/12.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/394. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 507. és 1579. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 A hajdani GANZ gyártelep rekonstrukciójának 
         elkészítése  120,0 /+120,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  120,0 /+120,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 507/11. (1892. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1892. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
504/13.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva 
a T/11700/977. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 193. és 1831. 
pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      8 Debreceni Csokonai Színház felújításának I. üteme  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 507/7. (1857. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1857. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
504/14.  Warvasovszky Tihamér, Molnár Albert és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcso-
lódva a T/11700/1362. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 207/1. 
és 1588/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegé-
szítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      8  Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának 
          folytatása  150,0 /+150.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 503/7. (1839. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 3.jcs ), 
506/4. (1839. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1839. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
505/1.  Warvasovszky Tihamér, Molnár Albert és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva 
a T/11700/1362. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 207/1. és 
1588/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészí-
tését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      8 Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának  
          folytatása  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 503/1. (1793. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1793. 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 egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
505/2.  Warvasovszky Tihamér, Molnár Albert és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva 
a T/11700/1362. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 207/1. és 
1588/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészí-
tését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      8 Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának  
         folytatása  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 503/2. (1794. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 1.jcs ), 
503/6. (1794. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 3.jcs ), 506/3. (1794. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1794. 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 egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
506/1.  Dr. Gógl Árpád képviselő - kapcsolódva a T/11700/431. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1428. és 1636. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      16 Árpád-házi Kutatóintézet létrehozása  25,0 /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  25,0 /+25,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/8. (1810. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 50.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1810. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
506/2.  Dr. Szabó Erika képviselő - kapcsolódva a T/11700/1239. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1637. és 1888. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      21 Halasi Csipke alapítvány támogatása  10,0 /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások  10,0 /+10,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 510/9. (1906. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 50.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1906. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
506/3.  Warvasovszky Tihamér, Molnár Albert és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva 
a T/11700/1362. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 207/1. és 
1588/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 31. alcím 4. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       4  Művészetek Palotája megvalósításával és működésével  
        kapcsolatos kiadások [9 175,0] 9 025,0 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 975,0] 2 825,0 /-150,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
4  Művészetek Palotája megvalósításával és működésével kapcsolatos kiadások [9 475,0] 9 
175,0 tám.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 503/2. (1794. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 1.jcs ), 
503/6. (1794. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 3.jcs ), 505/2. (1794. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új8.jcs ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1794. 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 egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
506/4.  Warvasovszky Tihamér, Molnár Albert és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva 
a T/11700/1362. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 207/1. és 
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1588/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 31. alcím 4. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      4  Művészetek Palotája megvalósításával és működésével  
          kapcsolatos kiadások [9 175,0] 9 100,0 /-75.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 975,0] 2 900,0 /-75.0 kiad./ 
 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
4  Művészetek Palotája megvalósításával és működésével kapcsolatos kiadások [9 475,0] 9 
175,0 tám.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 503/7. (1839. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 3.jcs ), 
504/14. (1839. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új8.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1839. 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 Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
506/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 
31. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       4  Művészetek Palotája megvalósításával és működésével 
           kapcsolatos kiadások [9 175,0] 9 140,0 /-35,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 975,0] 2 940,0 /-35,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
4  Művészetek Palotája megvalósításával és működésével kapcsolatos 
    kiadások [9 475,0] 9 175,0 tám.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 506/7. (2164. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 12.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2164. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
506/6.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/637. számon benyújtott módosító javasla-
tukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1764. és 1810. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 31. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       5  Kulturális tevékenységet ellátó gazdasági társaságok 
           feladatai [1 570,3] 1 770,3 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 570,3] 1 770,3 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/7. (1860. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 50.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1860. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
506/7.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 
31. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       12  Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapít-
vány [ 114,1] 149,1 /+35,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 114,1] 149,1 /+35,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 506/5. (2164. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2164. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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506/8.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/948. számon benyújtott módosító javasla-
tukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 212., 214., 1673. és 1749. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 31. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       15  Terror Háza Múzeum működésének támogatása[ 283,0] 330,0 /+47,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 283,0] 330,0 /+47,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 510/4. (1865. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1865. 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 nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
506/9.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/948. számon benyújtott módosító javasla-
tukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 212., 214., 1673. és 1749. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 31. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       17  Európai Utas Alapítvány [ 46,0] 56,0 /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 46,0] 56,0 /+10,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 510/5. (1866. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1866. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
506/10.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilo-
na és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/295. számon benyújtott módosító javas-
latukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 964. és 1716. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 31. alcím 19. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      19  Filmszakmai támogatások 
         1  Magyar Mozgókép Közalapítvány [3 739,0] 6 239,0 /+2500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 739,0] 6 239,0 /+2500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Magyar Mozgókép Közalapítvány [3 839,0] 3 739,0 tám. 
 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [3 839,0] 3 739,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 507/5. (1862. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1862. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
506/11.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilo-
na és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/295. számon benyújtott módosító javas-
latukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 964. és 1716. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 31. alcím 19. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      19  Filmszakmai támogatások 
         2  Magyar Történelmi Film Alapítvány [ 500,0] 600,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 500,0] 600,0 /+100,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
2  Magyar Történelmi Film Alapítvány [ 400,0] 500,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 400,0] 500,0 kiad.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 507/3. (1863. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1863. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
506/12.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilo-
na és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/295. számon benyújtott módosító javas-
latukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 964. és 1716. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 31. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       20  Kulturális intézmények és szövetségek támogatása[ 863,3] 963,3 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 862,9] 962,9 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 507/4. (1873. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1873. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
506/13.  Dr. Gedei József, Garamvölgyi György és Csampa Zsolt képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/117. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1653. és 1948. 
pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 31. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      21 Moldvai csángó és szórvány magyarok kulturális célú 
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           támogatása  195,0 /+195.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  195,0 /+195.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/9. (1854. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 50.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1854. 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 nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
506/14.  Dr. Gógl Árpád képviselő - kapcsolódva a T/11700/419. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1656. és 1893. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
fejezet 10. cím 31. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      21 Tác-Gorsium római kori maradványának feltárása  10,0 /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  10,0 /+10,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/6. (1809. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 50.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1809. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
507/1.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/948. számon benyújtott módosító javasla-
tukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 212., 214., 1673. és 1749. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 34. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Hazai művészeti fesztiválok és nagyrendezvények, művészeti tevékenység támogatása 



- 438 - 

       2  Hazai művészeti fesztiválok, rendezvények [ 200,0] 700,0 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 132,1] 632,1 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 510/3. (1864. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1864. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
507/2.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/295. számon benyújtott módosító javasla-
tukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 964. és 1716. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 34. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Hazai művészeti fesztiválok és nagyrendezvények, művészeti tevékenység támogatása 
       3  Művészeti alkotótevékenység támogatása [ 436,0] 636,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 262,8] 462,8 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 507/10. (1861. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1861. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
507/3.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/295. számon benyújtott módosító javasla-
tukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 964. és 1716. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 328,8] 5 228,8 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 328,8] 5 228,8 /-100,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 5 328,8 tám. 
1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 328,8 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 506/11. (1863. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 19.jcs 

2.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1863. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
507/4.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/295. számon benyújtott módosító javasla-
tukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 964. és 1716. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 328,8] 5 228,8 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 328,8] 5 228,8 /-100,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 5 328,8 tám. 
 1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 328,8 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 506/12. (1873. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 20.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1873. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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507/5.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/295. számon benyújtott módosító javasla-
tukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 964. és 1716. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 328,8] 2 828,8 /-2500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 328,8] 2 828,8 /-2500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 5 328,8 tám. 
1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 328,8 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 506/10. (1862. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 19.jcs 

1.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1862. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
507/6.  Kiss Attila képviselő - kapcsolódva a T/11700/467. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 323. és 1754. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fe-
jezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 328,8] 5 248,8 /-80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 328,8] 5 248,8 /-80,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 5 328,8 tám. 
1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 328,8 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 510/8. (1856. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 39.alc új 2 jcs. 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1856. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
507/7.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/977. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 193. és 1831. 
pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását java-
solják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 328,8] 5 128,8 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 328,8] 5 128,8 /-200,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 5 328,8 tám. 
1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 328,8 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 504/13. (1857. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 

új8.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1857. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
507/8.  Halász János, Sági József, Lezsák Sándor, Kiss Attila, Homa János, Garamvölgyi 
György, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/948. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 212., 214., 1673. és 1749. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 328,8] 5 178,8 /-150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 328,8] 5 178,8 /-150,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 5 328,8 tám. 
 1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 328,8 kiad.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 502/5. (1875. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím új4.alc. 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1875. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
507/9.  Halász János, Rockenbauer Zoltán, Sági József, Garamvölgyi György, Homa János, 
Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/295. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 964. és 1716. pontjai) - a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 328,8] 4 328,8 /-1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 328,8] 4 328,8 /-1000,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 5 328,8 tám. 
1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 328,8 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 502/4. (1859. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 3.cím ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
507/10.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilo-
na és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/295. számon benyújtott módosító javas-
latukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 964. és 1716. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 328,8] 5 128,8 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 328,8] 5 128,8 /-200,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 5 328,8 tám. 
1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 328,8 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 507/2. (1861. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 34.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1861. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
507/11.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/394. számú módosító javas-
lathoz (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] 563,7 /-120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 763,7 /-120,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 504/12. (1892. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 

új7.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1892. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
509/1.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/952. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1577. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 38. alcím módosítását javasolja:     
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 672,0 /-11.7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 872,0 /-11.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 504/8. (1777. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1777. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
509/2.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/952. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1577. pontja) - 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] 671,7 /-12.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 871,7 /-12.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 504/9. (1778. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1778. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
510/1.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/952. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1577. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 663,7 /-20.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 863,7 /-20.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 504/11. (1822. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új 7 

jcs. ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1822. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
510/2.  Sági József képviselő - kapcsolódva a T/11700/948. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 212., 214., 1673. és 1749. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let 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 504/1. (1855. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1855. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
510/3.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/948. számon benyújtott módosító javasla-
tukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 212., 214., 1673. és 1749. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 38. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 183,7 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 383,7 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 507/1. (1864. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 34.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1864. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
510/4.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/948. számon benyújtott módosító javasla-
tukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 212., 214., 1673. és 1749. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 38. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 636,7 /-47,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 836,7 /-47,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 506/8. (1865. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 15.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1865. 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 nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
510/5.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/948. számon benyújtott módosító javasla-
tukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 212., 214., 1673. és 1749. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 38. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 673,7 /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 873,7 /-10,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 506/9. (1866. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 17.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1866. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
510/6.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/157. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 468. és 1590. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 38. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 383,7 /-300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 583,7 /-300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 504/3. (1887. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1887. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
510/7.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/394. számú módosító javas-
lathoz (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 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 503,7 /-180,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 703,7 /-180,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 503/3. (1891. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új2.jcs 

), 511/12. (1891. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 50.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1891. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
510/8.  Kiss Attila képviselő - kapcsolódva a T/11700/467. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 323. és 1754. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fe-
jezet 10. cím 39. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházak támogatása 
      2 Egyházi kulturális örökségértékeinek rekonstrukciója és egyéb  
          beruházások  80,0 /+80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  80,0 /+80,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 507/6. (1856. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1856. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
510/9.  Dr. Szabó Erika képviselő - kapcsolódva a T/11700/1239. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1637. és 1888. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
fejezet 10. cím 50. alcím módosítását javasolja:     
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     50  Fejezeti tartalék [ 229,0] 219,0 /-10,0 kiad./ 
 [ 229,0] 219,0 /-10,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 506/2. (1906. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új 21 

jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1906. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
511/1.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/952. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1577. pontja) - 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] 225,0 /-4,0 kiad./  
 [ 229,0] 225,0 /-4,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 504/4. (1773. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7jcs. 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1773. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
511/2.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/952. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1577. pontja) - 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] 226,0 /-3,0 kiad./  
 [ 229,0] 226,0 /-3,0 tám./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 504/5. (1774. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1774. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
511/3.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/952. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1577. pontja) - 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] 228,6 /-0,4 kiad./  
 [ 229,0] 228,6 /-0,4 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 504/6. (1775. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1775. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
511/4.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/952. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1577. pontja) - 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] 223,7 /-5,3 kiad./ 
 [ 229,0] 223,7 /-5,3 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 504/7. (1776. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új 7.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1776. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
511/5.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/952. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1577. pontja) - 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] 223,8 /-5,2 kiad./ 
 [ 229,0] 223,8 /-5,2 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 504/10. (1779. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új 

7jcs. ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1779. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
511/6.  Dr. Gógl Árpád képviselő - kapcsolódva a T/11700/419. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1656. és 1893. 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] 219,0 /-10,0 kiad./    
 [ 229,0] 219,0 /-10,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 506/14. (1809. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc új 

21.cs. ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1809. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
511/7.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona 
és Erdős Norbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/637. számon benyújtott módosító javasla-
tukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1764. és 1810. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 50. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     50  Fejezeti tartalék [ 229,0] 29,0 /-200,0 kiad./ 
 [ 229,0] 29,0 /-200,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 506/6. (1860. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1860. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
511/8.  Dr. Gógl Árpád képviselő - kapcsolódva a T/11700/431. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1428. és 1636. 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] 204,0 /-25,0 kiad./ 
 [ 229,0] 204,0 /-25,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 506/1. (1810. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új 

16.jcs. ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1810. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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511/9.  Dr. Gedei József, Garamvölgyi György és Csampa Zsolt képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/117. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1653. és 1948. 
pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 50. alcím módosítását java-
solják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     50  Fejezeti tartalék [ 229,0] 34,0 /-195,0 kiad./  
 [ 229,0] 34,0 /-195,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 506/13. (1854. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc új 

21.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1854. 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 nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
511/10.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/155. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1589. és 1900. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 50. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
     50  Fejezeti tartalék [ 229,0] 129,0 /-100,0 kiad./  
 [ 229,0] 129,0 /-100,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 504/2. (1889. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1889. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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511/11.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/394. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 507. és 1579. 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] 159,0 /-70,0 kiad./ 
 [ 229,0] 159,0 /-70,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 503/4. (1890. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új2.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1890. 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.   
 
 
511/12.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/394. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 507. és 1579. 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] 159,0 /-70,0 kiad./ 
 [ 229,0] 159,0 /-70,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 503/3. (1891. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új2.jcs 

), 510/7. (1891. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1891. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI 
MINISZTÉRIUM fejezet 
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511/13.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők - kapcsolódva a T/11700/267. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 350. és 1770. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. 
jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
      2 Kecskeméti Gyermekjóléti Központ kialakítása  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: Az előirányzat forrásaként megjelölt előirányzat csak kiadási előirányzatként szerepel, 
így a módosító indítvány főösszegeket érint (HSZ. 121. § (7) bekezdés). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 521/6. (2052. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 11.cím 3.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2052. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
511/14.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők - kapcsolódva a T/11700/269. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1426. és 1771. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. 
jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
      2 Kecskeméti Mátis Kálmán utcai bölcsöde 
         rekonstrukciója  35,0 /+35.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  35,0 /+35.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/26. (2051. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs 1.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2051. 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 Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
511/15.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők - kapcsolódva a T/11700/261. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1772. és 1905. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. 
jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
      2 Kecskeméti Idősek Átmeneti Otthonának kialakítása  100,0 /+100,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 518/2. (2049. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2049. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
511/16.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők - kapcsolódva a T/11700/266. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1257. és 1775. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. 
jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
      2 Kecskeméti hajléktalan szálló rekonstrukciója  50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/27. (2050. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs 1.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2050. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
511/17.  Dr. Szabó Erika képviselő - kapcsolódva a T/11700/1238. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1547. és 1783. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
      2 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Mozgássérültek Intézetének  
         elhelyezése  70,0 /+70,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  70,0 /+70,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 521/4. (1905. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1905. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
511/18.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/158. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 339. és 1507. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a követke-
ző új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
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      2 Miskolci Önkormányzat „Őszi Napsugár  Otthon” 
         rekonstrukciója  540,0 /+540.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  540,0 /+540.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító indítvány részben forráshiányos (XXIV/9/25.), ezért főösszegeket érint. 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 518/13. (1883. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 
521/3. (1883. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1883. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
511/19.  Csige Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/1686. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 511/1., 556/2., 1767/1. és 1857/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      1  Ifjúsági turizmus fejlesztése 
        1  Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. [ 290,0] 330,0 /+40.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 220,0] 260,0 /+40.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 521/1. (1830. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1830. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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511/20.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
4. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      1  Ifjúsági turizmus fejlesztése 
         1  Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. [ 290,0] 330,0 /+40,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 220,0] 260,0 /+40,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/22. (2100. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 3.jcs 1.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
511/21.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
4. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      1  Ifjúsági turizmus fejlesztése 
         2  Ifjúsági fesztiválok, nagy ifjúsági rendezvények 
             támogatása [ 131,3] 161,3 /+30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 123,4] 153,4 /+30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 513/5. (2102. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 5.jcs ), 
519/1. (2102. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 19.alc 6.jcs ), 519/2. (2102. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 19.alc 7.jcs ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
511/22.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
4. alcím 3. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      3  Jövő Nemzedék 
         1  Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása[ 527,2] 487,2 /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 468,7] 428,7 /-40,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/20. (2100. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 1.jcs 1.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
511/23.  Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/11700/484. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1189. és 1815. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        1  Budapesti Európai Ifjúsági Központ felújítása  
           program [ 557,5] 157,5 /-400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              2  Felújítás [ 542,5] 142,5 /-400.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 513/4. (1772. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs 

új10.jc ), 518/12. (1772. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1772. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
511/24.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő - kapcsolódva a T/11700/737. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 520. és 521. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
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  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
         1  Budapesti Európai Ifjúsági Központ felújítása  
              program [ 557,5] 457,5 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás [ 542,5] 442,5 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 520/1. (1806. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím új24.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1806. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
511/25.  Balla György képviselő - kapcsolódva a T/11700/697. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1282. és 1829. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        1  Budapesti Európai Ifjúsági Központ felújítása  
            program [ 557,5] 469,5 /-88.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              2  Felújítás [ 542,5] 454,5 /-88.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 518/7. (1913. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 13.alc új1.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1913. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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511/26.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők - kapcsolódva a T/11700/269. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1426. és 1771. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását 
javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        1  Budapesti Európai Ifjúsági Központ felújítása 
            program [ 557,5] 522,5 /-35.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              2  Felújítás [ 542,5] 507,5 /-35.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/14. (2051. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2051. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
511/27.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők - kapcsolódva a T/11700/266. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1257. és 1775. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását 
javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
         1  Budapesti Európai Ifjúsági Központ felújítása  
             program [ 557,5] 507,5 /-50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás [ 542,5] 492,5 /-50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/16. (2050. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2050. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
513/1.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1017. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1195. és 1500. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvéte-
lével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        4 Sportcsarnok építés Mosonmagyaróváron  700,0 /+700.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  700,0 /+700.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 518/10. (1767. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 16.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1767. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
513/2.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1017. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1195. és 1500. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvéte-
lével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        4 Sportcsarnok építés Mosonmagyaróváron  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 518/9. (1766. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 16.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1766. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
513/3.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/11700/1549. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 484. és 494. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. feje-
zet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételé-
vel:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        7 Debrecenben fedett sportuszoda építése (I. ütem)  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: Az előirányzat forrásaként megjelölt előirányzat csak kiadási előirányzatként szerepel, 
így a módosító indítvány főösszegeket érint (HSZ. 121. § (7) bekezdés). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 521/5. (1995. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 11.cím 3.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1995. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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513/4.  Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/11700/484. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1189. és 1815. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvé-
telével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        10 Berekfürdő termálfürdő rekonstrukciója  650,0 /+650.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  650,0 /+650.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/23. (1772. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs 1.jc 

), 518/12. (1772. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1772. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
513/5.  A Költségvetési bizottság - 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]  Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági  
           kezdeményezések támogatása [ 334,0] 295,0 /-39,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 334,0] 295,0 /-39,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/21. (2102. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 1.jcs 2.jc 

), 519/1. (2102. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 19.alc 6.jcs ), 519/2. (2102. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 19.alc 7.jcs ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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518/1.  Csontos János képviselő - kapcsolódva a T/11700/38. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 518. és 519. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. feje-
zet 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 518/18. (1845. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc új10.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1845. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
518/2.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők - kapcsolódva a T/11700/261. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1772. és 1905. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      5  Ifjúsági törvény [ 334,0] 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 511/15. (2049. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2049. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
518/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
12. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 
       4  [Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg tartósan 
neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása] 
Gyermekvédelmi szakellátás keretében ideiglenes hatállyal elhelyezettek 
átmeneti és tartós neveltek ellátása, és a fiatal felnőttek utógondozói 
ellátása 786,6 tám.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10/4. (2107. sz. jav. - 30.§ (1) g) ), 10/12. (2107. sz. jav. - 

30.§ (4) ), 518/4. (2107. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc 7.jcs ), 518/5. (2107. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc 24.jcs ), 
518/6. (2107. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc új26.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2107. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
518/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
12. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 
       7  Bölcsődei ellátás [ 68,0] 66,0 /-2,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 68,0] 66,0 /-2,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10/4. (2107. sz. jav. - 30.§ (1) g) ), 10/12. (2107. sz. jav. - 

30.§ (4) ), 518/3. (2107. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc 4.jcs ), 518/5. (2107. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc 24.jcs ), 
518/6. (2107. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc új26.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2107. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
518/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
12. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
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XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 
       24  Családi napközi támogatása [ 20,0] 19,0 /-1,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 20,0] 19,0 /-1,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10/4. (2107. sz. jav. - 30.§ (1) g) ), 10/12. (2107. sz. jav. - 

30.§ (4) ), 518/3. (2107. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc 4.jcs ), 518/4. (2107. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc 7.jcs ), 
518/6. (2107. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc új26.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2107. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
518/6.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
12. alcím kiegészítését javasolja a következő új 26. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 
      26  Ingyenes intézményi étkeztetés  3,0 /+3,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  3,0 /+3,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10/4. (2107. sz. jav. - 30.§ (1) g) ), 10/12. (2107. sz. jav. - 

30.§ (4) ), 518/3. (2107. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc 4.jcs ), 518/4. (2107. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc 7.jcs ), 
518/5. (2107. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc 24.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2107. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
518/7.  Balla György képviselő - kapcsolódva a T/11700/697. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1282. és 1829. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 13. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    13  Hajléktalan ellátás fejlesztése 
      1 Tiszaszőlős szociális konyha kialakítása  88,0 /+88.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3 Dologi kiadások  88,0 /+88.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/25. (1913. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs 1.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1913. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
518/8.  Halász János képviselő - kapcsolódva a T/11700/435. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1061. és 1859. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 16. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16  Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok 
      1  Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok  
      támogatása [ 59,0] 249,0 /+190.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 13,5] 203,5 /+190.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: Az előirányzat forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. november 30-ai ha-
tározatával módosította (79,4 tám., kiad.), így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket 
érint (HSZ. 121. § (7) bekezdés). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 521/2. (1858. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1858. 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 Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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518/9.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1017. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1195. és 1500. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 16. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16  Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok 
      2  Nemzeti Civil Alapprogram [7 000,0] 6 000,0 /-1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[6 300,0] 5 300,0 /-1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 513/2. (1766. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új 

4.jc. ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1766. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
518/10.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1017. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1195. és 1500. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 16. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16  Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok 
      2  Nemzeti Civil Alapprogram [7 000,0] 6 300,0 /-700.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[6 300,0] 5 600,0 /-700.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 513/1. (1767. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új 

4.jc. ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1767. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
518/11.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
17. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 
      1  Köztársasági Esélyegyenlőségi Program 
          1  Működési költségvetés 
            1  Személyi juttatások  20,2 /+20,2 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok  6,5 /+6,5 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 66,2] 30,7 /-35,5 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            1  Intézményi beruházási kiadások  8,8 /+8,8 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2104. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
518/12.  Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/11700/484. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1189. és 1815. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 17. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 
      2  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes 
          kiemelt feladatok támogatása [ 845,0] 595,0 /-250.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 500,0] 250,0 /-250.0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
2  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása
 [1 045,0] 845,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 700,0] 500,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/23. (1772. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs 1.jc 

), 513/4. (1772. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új10.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1772. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
518/13.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/158. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 339. és 1507. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 17. alcím 2. jogcím-csoport módosítását 
javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 
       2  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támo-
gatása [ 845,0] 445,0 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 500,0] 100,0 /-400,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
2  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása
 [1 045,0] 845,0 tám. 
   5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 700,0] 500,0 kiad. 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/18. (1883. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új 2.jcs 

), 521/3. (1883. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1883. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
518/14.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
17. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 
       2  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes  



- 473 - 

          kiemelt feladatok támogatása [ 845,0] 1 980,0 /+1135,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 137,8] 158,0 /+20,2 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 49,2] 55,6 /+6,4 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 58,0] 79,2 /+21,2 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 500,0] 1 578,2 /+1078,2 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 100,0] 109,0 /+9,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
2  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása
 [1 045,0] 845,0 tám.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 518/16. (2101. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
518/15.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
17. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 
       2  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támo-
gatása [ 845,0] 825,0 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 500,0] 480,0 /-20,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
2  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása
 [1 045,0] 845,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 700,0] 500,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 518/17. (2103. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
518/16.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
18. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
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XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Alapítványok támogatása 
       [1  Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása] [1 135,0]  /-
1135,0 tám./ 
        [  1  Működési költségvetés] 
           [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][1 135,0]  /-1135,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 518/14. (2101. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
518/17.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
18. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Alapítványok támogatása 
       4  Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány 
           támogatása [ 15,0] 35,0 /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 15,0] 35,0 /+20,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 518/15. (2103. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
518/18.  Csontos János képviselő - kapcsolódva a T/11700/38. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 518. és 519. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. feje-
zet 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./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 518/1. (1845. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1845. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
519/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
19. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    19  Társadalmi szervezetek támogatása 
       6  Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek 
           támogatása [ 20,0]  /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 140,0] 120,0 /-20,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/21. (2102. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 1.jcs 2.jc 

), 513/5. (2102. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 5.jcs ), 519/2. (2102. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 19.alc 7.jcs ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
519/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
19. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    19  Társadalmi szervezetek támogatása 
       7  Békéltető testületek támogatása [ 33,0] 62,0 /+29,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 33,0] 62,0 /+29,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/21. (2102. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 1.jcs 2.jc 

), 513/5. (2102. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 5.jcs ), 519/1. (2102. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 19.alc 6.jcs ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/2102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
520/1.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő - kapcsolódva a T/11700/737. számú módosító javaslat-
hoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 520. és 521. pontjai) - 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: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/24. (1806. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs 1.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1806. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
521/1.  Csige Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/1686. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 511/1., 556/2., 1767/1. és 1857/1. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIV. fejezet 9. cím 25. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     25  Fejezeti tartalék [ 79,4] 39,4 /-40,0 kiad./ 
 [ 79,4] 39,4 /-40,0 tám./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
25  Fejezeti tartalék [ 190,0] 79,4 kiad. 
25  Fejezeti tartalék [ 190,0] 79,4 tám.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/19. (1830. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 1.jcs 1.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1830. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
521/2.  Halász János képviselő - kapcsolódva a T/11700/435. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1061. és 1859. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 25. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     25  Fejezeti tartalék [ 79,4] - 110,6 /-190,0 kiad./ 
 [ 79,4] - 110,6 /-190,0 tám./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
25  Fejezeti tartalék [ 190,0] 79,4 kiad. 
 [ 190,0] 79,4 tám. 
 
Megjegyzés: Az előirányzat forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. november 30-ai ha-
tározatával módosította (79,4 tám., kiad.), így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket 
érint (HSZ. 121. § (7) bekezdés). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 518/8. (1858. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 16.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1858. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
521/3.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/158. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 339. és 1507. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 25. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     25  Fejezeti tartalék [ 79,4] - 60,6 /-140,0 kiad./ 
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 [ 79,4] - 60,6 /-140,0 tám./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
25  Fejezeti tartalék [ 190,0] 79,4 kiad. 
 [ 190,0] 79,4 tám. 
 
 
Megjegyzés: Az előirányzat forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. november 30-ai ha-
tározatával módosította (79,4 tám., kiad.), így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket 
érint (HSZ. 121. § (7) bekezdés). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/18. (1883. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új 2.jcs 

), 518/13. (1883. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1883. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
521/4.  Dr. Szabó Erika képviselő - kapcsolódva a T/11700/1238. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1547. és 1783. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 25. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     25  Fejezeti tartalék [ 79,4] 9,4 /-70,0 kiad./  
 [ 79,4] 9,4 /-70,0 tám./  
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
25  Fejezeti tartalék [ 190,0] 79,4 kiad. 
 [ 190,0] 79,4 tám.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/17. (1905. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1905. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
521/5.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/11700/1549. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 484. és 494. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. feje-
zet 11. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  11  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 250,0] 250,0 /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: Az előirányzat forrásaként megjelölt előirányzat csak kiadási előirányzatként szerepel, 
így a módosító indítvány főösszegeket érint (HSZ. 121. § (7) bekezdés). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 513/3. (1995. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új 

7.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1995. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
521/6.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők - kapcsolódva a T/11700/267. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 350. és 1770. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 11. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  11  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 250,0] 750,0 /-500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: Az előirányzat forrásaként megjelölt előirányzat csak kiadási előirányzatként szerepel, 
így a módosító indítvány főösszegeket érint (HSZ. 121. § (7) bekezdés). 
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Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/13. (2052. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2052. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM feje-
zet 

523/1.  Simon Gábor képviselő - kapcsolódva a T/11700/933. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 192. és 2016. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fe-
jezet 8. cím 8. alcím módosítását javasolja:     
 
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    8  Közmunkaprogramok támogatása 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 897,5] 2 697,5 /-200.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100.0 kiad./ 
              4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100.0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1768. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
523/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím 8. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    8  Közmunkaprogramok támogatása 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 897,5] 2 697,5 /-200,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím 
34. alcím módosítását javasolja:     
 
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  ILO 2005. évi konferencia és ILO tagdíj 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 198,5] 153,5 /-45,0 kiad./ 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  45,0 /+45,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2091. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
" 

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA fejezet 

"523/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 10. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      10  Határon túli magyar tudósok kutatásainak támogatása 
        1  Határon túli magyar tudósok támogatása [ 50,0] 116,0 /+66.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [ 39,0] 90,0 /+51.0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 11,0] 26,0 /+15.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 523/5. (2150. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 

2.jc ), pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/2150. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 12. cím 
2. alcím 10. jogcím-csoport 2. jogcím elhagyását javasolja:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      10  Határon túli magyar tudósok kutatásainak támogatása 
        [2  Arany János Közalapítvány támogatása] [ 66,0]  /-66.0 tám./ 
         [1  Működési költségvetés] 
           [5  Egyéb működési célú támogatások, 
                  kiadások] [ 66,0]  /-66.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 523/4. (2150. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 

1.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2150. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

3. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV 
HOZZÁJÁRULÁSAI 

523/6.  Jauernik István, Farkas Imre, Gulyás József, Pál Tibor, Ecsődi László és Devánszkiné 
dr. Molnár Katalin képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon benyújtott módosító javas-
latukhoz (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 5. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/5. Körzeti igazgatási feladatok/ 
 
„a) FAJLAGOS ÖSSZEG: [2000000] 3 500 000 forint/körzetközpont”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1938. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/7.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 5. pont a) pont faj-
lagos összeg módosítását javasolja:     
 
/5. Körzeti igazgatási feladatok/ 
 
„a) FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 000 000] 3 500 000 forint/körzetközpont”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 
523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) 

ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. 

sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 
542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. 
(2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 
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549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 
551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 
551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. 
(2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/8.  Jauernik István, Farkas Imre, Gulyás József, Pál Tibor, Ecsődi László és Rózsa End-
re 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 törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 8. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/8. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatá-
si gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzájárulás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [3400] 3600 forint/lakos”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1939. 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 Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/9.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 8. pont fajlagos 
összeg módosítását javasolja:     
 
/8. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatá-
si gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzájárulás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [3400] 3600 forint/lakos”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 
523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) 

ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. 

sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 
542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. 
(2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 
549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 
551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. 
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(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 
551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. 
(2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/10.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 9. pont fajlagos 
összeg módosítását javasolja:     
 
/9. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: […] 3700-17050 forint/lakos”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 
523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) 

ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. 

sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. 
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jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 
542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. 
(2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 
549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 
551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 
551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. 
(2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/11.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 10. pont fajlagos 
összeg módosítását javasolja:     
 
/10. A lakáshoz jutás feladatai/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG:  […–…] 1150-2 200 forint/lakos, 
 de legalább 200000 forint/település”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
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(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) 

ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. 

sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. 

jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 

3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 
542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. 
(2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. 
(2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 
549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 
551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 
551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. 
(2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/12.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont a) pont 
aa) alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/a) Helyben biztosítandó alapszolgáltatások/ 
/aa) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [540] 650 forint/lakos”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. 

), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/13.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont a) pont 
ac) alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/a) Helyben biztosítandó alapszolgáltatások/ 
 
/ac) Házi segítségnyújtás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [90000] 120 000 forint/számított ellátott”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. 

), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 
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jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/14.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont a) pont 
ad) alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/a) Helyben biztosítandó alapszolgáltatások/ 
/ad) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [2040400] 2 120 000 forint/szolgálat”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
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524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/15.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont a) pont 
kiegészítését javasolja a következő új ae) alpont  felvételével:     
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok/ 
 
„ae) Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 174 forint/lakos 
 
A kiegészítő támogatásra az a legalább 5000 lakosságszámú települési önkormányzat jogosult, 
amely a Szoctv. és a Gyvt. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok sze-
rint tart fenn családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 
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11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. 

b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. 

), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. 

), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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523/16.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont b) pont 
be) alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/b) Speciális alapellátási szolgáltatások/ 
 
/be) Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [183 000] 200 000 forint/ellátott”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 
523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 
523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 
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6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/17.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont b) pont 
kiegészítését javasolja a következő új bg) alpont  felvételével:     
 
„bg) Gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 640 000 forint/központ 
 
A hozzájárulás a Gyvt. 40. § (3) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott speciális gyermekjó-
léti szolgáltatások működési költségeihez kapcsolódik. 
A hozzájárulás a gyermekjóléti központot működtető legalább 40 ezer lakosságszámú települési ön-
kormányzatot és megyei jogú város önkormányzatát illeti meg.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. 

), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. 

), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
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524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/18.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont módosítá-
sát javasolja:     
 
„12. [Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások szervezetei] 
 
[a)] Alapszolgáltatási[, gondozási] központ 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 500 000] 3 800 000 forint/központ 
 
A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a Szoctv. [65/G. §-ának (1)] 57. § 
(4) bekezdése alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint alapszolgáltatási 
központot működtet. 
[A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító központ száma alapján illeti 
meg.] 
A hozzájárulásra jogosult továbbá az a települési önkormányzat is [jogosult], amely 2004. decem-
ber 31-én gondozási központot működtet, és azt [változatlan formában] 2005. évben tovább működ-
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teti. A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító központ száma alapján illeti 
meg. 
 
[b) Integrált szociális központ 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 4530000 forint/központ 
A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a Szoctv. 65/G. §-ának (2) be-
kezdése alapján, a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályoknak megfelelően in-
tegrált szociális központot működtet. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító központ száma alapján illeti 
meg. 
 
c) Szociális szolgáltató központ 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 5535000 forint/központ 
A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a Szoctv. 85/B §-a és a külön 
jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint szociális szolgáltató központot működtet. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító központ száma alapján illeti 
meg. 
 
d) Gyermekjóléti központ 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2400000 forint/központ 
A hozzájárulást az a települési önkormányzat veheti igénybe, amely a Gyvt. 40. §-ának (3) be-
kezdése alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gyermek-
jóléti központot működtet.  
A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító központ száma alapján illeti 
meg.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. 

fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) 

igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 
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3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 

3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/19.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 13. pont a) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/13. Gyermekvédelmi szakellátás/ 
 
/a) Otthont nyújtó ellátás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [835500] 857 200 forint/ellátott”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 
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fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) 

fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) 

fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/20.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 13. pont b) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/13. Gyermekvédelmi szakellátás/ 
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/b) Különleges ellátás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [935000] 958 200 forint/ellátott”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) 

fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 
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előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/21.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 13. pont c) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/13. Gyermekvédelmi szakellátás/ 
 
/c) Speciális (gyermekotthoni) ellátás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1019500] 1 029 780 forint/ellátott”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) 

fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
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(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/22.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 13. pont d) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/13. Gyermekvédelmi szakellátás/ 
 
/d) Utógondozói ellátás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [775000] 780 000 forint/ellátott”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
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523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) 

fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/23.  Jauernik István és Ecsődi László képviselők - kapcsolódva a T/11700/1109. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 235., 2105. és 2221. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 13. pont d) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:     
 
„A hozzájárulás a megyei/fővárosi önkormányzatot a 18-[24] 22 éves korú, az a), b), c) pont szerinti 
gondozásban korábban már részesült fiatal felnőtt után illeti meg, amennyiben számára a gyámhiva-
tal a Gyvt. alapján utógondozói ellátást rendel el. 
 
Az a)-d) pontokra vonatkozóan: 
Az ellátottak számának meghatározása:  
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Tervezéskor az otthont nyújtó ellátásban, a különleges ellátásban, a speciális gyermekotthoni és 
utógondozói ellátásban részesülők becsült éves gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámo-
lásnál a tényleges gondozási napok száma osztva 365-tel. A gondozási napok szerinti nyilvántartást 
– elhelyezés-típusonként - a területi gyermekvédelmi szakszolgálat köteles vezetni az ellátást nyújtó 
intézmények adatszolgáltatása alapján.” 
 
Megjegyzés: Az OGY. 2004. november 30-ai határozatának megfelelő normaszöveg.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1937. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
523/24.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 13. pont e) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/13. Gyermekvédelmi szakellátás/ 
 
/e) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [71000] 71 500 forint/ellátott”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 



- 505 - 

fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/25.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/654. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 201. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 13. pont egyéb sza-
bályok módosítását javasolja:     
 
/13. Gyermekvédelmi szakellátás/ 
 
„Az a)-e) pontokra vonatkozó egyéb szabályok: 
Amennyiben az a) vagy b), vagy c) vagy d) pont szerinti ellátásban részesülő gyermek bölcsődei, 
óvodai ellátást/nevelést, általános iskolai, középiskolai, szakiskolai oktatást, kollégiumi, externátusi 
nevelést, ellátást, szervezett intézményi étkeztetést, általános iskolai napközi ellátást vesz igénybe, 
akkor az intézményt fenntartó önkormányzat jogosult a feladathoz kapcsolódó e melléklet és az e 
törvény 8. számú melléklete szerinti normatív hozzájárulások és kiegészítő támogatások igénybevé-
telére is, az ott meghatározott feltételek szerint. 
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Ha nem a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot fenntartó önkormányzat biztosítja az a), b), c), d) 
pont szerinti szakellátásokat, akkor azokat a feladatot ellátó önkormányzat számára megtéríti, leg-
alább a kapcsolódó normatív hozzájárulás összegének megfelelő szintig. 
Ha az otthont nyújtó, a különleges ellátásban vagy a speciális gyermekotthoni ellátásban részesülő 
gyermek más önkormányzat által fenntartott intézményben szervezett intézményi étkeztetésben ré-
szesül, az étkeztetésért a Gyvt. 146. §-ának (2) bekezdése szerint kell térítési díjat fizetni. 
Gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek után a 14., 16. és a 26. d) jogcímen külön nor-
matív hozzájárulás nem igényelhető. A 14., 16. és a 26. d) jogcím szerinti intézményekben elhelye-
zett, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek után az a) pont szerinti normatív hozzájá-
rulás vehető igénybe. 
A gyermekvédelmi szakellátás normatív hozzájárulása tartalmazza a [25.] 26. ab), ac), bb) pontok-
ban meghatározott juttatásokhoz való hozzájárulást is. 
Az a), b), c), d) pont szerinti hozzájárulásokat nem vehetik igénybe a területi gyermekvédelmi szak-
szolgálatokat fenntartó önkormányzatok a központi költségvetési szerv által fenntartott intézmé-
nyekben (javítóintézetben, gyermekotthonban, szociális intézményben, büntetés-végrehajtási inté-
zetben, stb.) és a központi költségvetés által finanszírozott humánszolgáltatás keretében ellátottak 
után.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1760-15. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/26.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont fajlagos 
összeg módosítását javasolja:     
 
/14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [760000] 769 200 forint/ellátott”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 
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1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/27.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont fajlagos 
összeg módosítását javasolja:     
 
/15. Hajléktalanok átmeneti intézményei/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [539100] 548 000 forint/férőhely”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/28.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont fajlagos 
összeg módosítását javasolja:     
 
/16. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [805200] 820 600 forint/ellátott”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 
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1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/29.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont b) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/17. Gyermekek napközbeni ellátása/ 
 
/b) Családi napközi ellátás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [156100] 156 200 forint/ellátott”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 
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igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
523/30.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/654. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 201. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 18. pont d) pont 
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/18. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai 
d) Gyermekjóléti szolgálat módszertani feladatai/ 
 
„A hozzájárulásra jogosult az a települési önkormányzat, amely olyan gyermekjóléti szolgálatot 
nyújtó intézményt tart fenn, amelyet a Gyvt. 118. §-a (2) bekezdésében foglaltak szerint módszerta-
ni feladatok ellátására jelöltek ki, és amely gondoskodik a módszertani feladatoknak a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, [és] gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szak-
mai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet előírásai szerinti 
ellátásáról.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1760-16. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 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.   
 
 
523/31.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont a) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/19. Óvodai nevelés/ 
 
/a) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEGE: [198 000] 199 000 forint/gyermek”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 
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jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
524/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont a) pont 
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/19. Óvodai nevelés/ 
 
/a) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben óvodai nevelésben része-
sülő azon gyermekek után veheti igénybe, akik a 2004., illetve 2005. december 31-éig [évben, a 
közoktatási (tanévi nyitó) statisztikai létszám-mérés (október 1.) időpontjáig] a harmadik élet-
évüket betöltik. Azokat a gyermekeket, akik a közoktatási (tanévi nyitó) statisztikai létszámmérés 
(október 1.) időpontját követően, a 3. életévük betöltése után kapcsolódnak be az óvodai nevelésbe, 
a létszám számításánál az óvodai nevelésbe lépést követő hónap elsejétől számítható hónapok ará-
nyában lehet figyelembe venni. 
 
Nem igényelhető hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2004., illetve 2005. 
év szeptember 1-jéig betöltik, kivéve, ha a Közokt. tv. 24. §-ának (5) bekezdése alapján a gyerme-
kek óvodai nevelése meghosszabbítható. 
 
A gyógypedagógiai nevelésben résztvevő óvodás gyermekek után a 21. aa) pont szerinti hozzájáru-
lások igényelhetők, az ott meghatározott feltételek szerint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
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298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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524/2.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1721. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 198/1., 232/1., 241/1., 243/1., 246/1., 332/5., 444/2., 1212/1., 1213/1., 
1228/2., 1249/1., 1334/1., 1403/1., 1564/1., 1566/2., 1637/4., 1658/1., 1671/21., 1835/1., 1984/6., 
2075/1., 2076/2., 2077/3., 2080/2., 2081/2., 2082/2., 2083/2., 2084/2., 2116/1., 2119/1., 2129/1., 
2130/1., 2137/1., 2138/2., 2148/1., 2151/1., 2154/2., 2158/1., 2163/7., 2175/2., 2176/1., 2178/1., 
2180/1., 2181/1., 2181/3., 2183/1., 2184/3., 2188/2., 2206/1., 2208/2., 2209/4., 2218/1., 2230/5., 
2231/5., 2278/2., 2299/1. és 2299/2. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont b) 
pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/19. Óvodai nevelés/ 
/b) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. nevelési évtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) 
igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben óvodai nevelésben részt 
vevő gyermekek létszáma után, amelyekben az óvodai csoportok átlaglétszáma intézményi szinten 
eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszám-
nak 
 
– a 2005/2006. nevelési évben induló első nevelési évben a 65 %-át, 
– a 2005/2006. nevelési évet megelőző nevelési években indított óvodai csoportokban (a második, 
illetve harmadik nevelési évben) együttesen az 50 %-át. 
 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben részt vevő gyermek, ha a többi gyer-
mekkel együtt vesz részt óvodai nevelésben, az óvodai csoport létszámának számításánál a Közokt. 
tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de ezek után a gyermekek után a 
21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint. 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére 
szervezett csoportok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az esetben igé-
nyelhető e kiegészítő normatív hozzájárulás, ha ezeknek a csoportoknak az átlaglétszáma - nevelési 
évektől függetlenül - eléri a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tör-
vény (a továbbiakban: Nek. tv.) 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszám[ot] 65 %-át.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 526/1. (1823. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 528/1. 
(1823. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1823. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a 
Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság ülé-
sén nem ért egyet.   
 
 
524/3.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa End-
re, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Farkas Imre képviselők - 
kapcsolódva a T/11700/1721. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 
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198/1., 232/1., 241/1., 243/1., 246/1., 332/5., 444/2., 1212/1., 1213/1., 1228/2., 1249/1., 1334/1., 
1403/1., 1564/1., 1566/2., 1637/4., 1658/1., 1671/21., 1835/1., 1984/6., 2075/1., 2076/2., 2077/3., 
2080/2., 2081/2., 2082/2., 2083/2., 2084/2., 2116/1., 2119/1., 2129/1., 2130/1., 2137/1., 2138/2., 
2148/1., 2151/1., 2154/2., 2158/1., 2163/7., 2175/2., 2176/1., 2178/1., 2180/1., 2181/1., 2181/3., 
2183/1., 2184/3., 2188/2., 2206/1., 2208/2., 2209/4., 2218/1., 2230/5., 2231/5., 2278/2., 2299/1. és 
2299/2. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont b) pont igénybevétel feltételei 
módosítását javasolják:     
 
/19. Óvodai nevelés/ 
/b) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. nevelési évtől/ 
/FAJLAGOS ÖSSZEGE: 10 000 forint/gyermek/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. nevelési évtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) 
igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott [azon] intézményekben óvodai nevelésben 
részt vevő gyermekek létszáma után[, amelyekben az óvodai csoportok átlaglétszáma intézmé-
nyi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti cso-
port átlaglétszámnak 
 
– a 2005/2006. nevelési évben induló első nevelési évben a 65 %-át, 
– a 2005/2006. nevelési évet megelőző nevelési években indított óvodai csoportokban (a második, 
illetve harmadik nevelési évben) együttesen az 50 %-át. 
 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben részt vevő gyermek, ha a többi 
gyermekkel együtt vesz részt óvodai nevelésben, az óvodai csoport létszámának számításánál 
a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de ezek után a 
gyermekek után a 21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltéte-
lek szerint. 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek neve-
lésére szervezett csoportok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az 
esetben igényelhető e kiegészítő normatív hozzájárulás, ha ezeknek a csoportoknak az átlag-
létszáma - nevelési évektől függetlenül - eléri a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 
1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 43. §-ának (4) bekezdése szerinti lét-
számot] a következők szerint: a fajlagos összeg és a gyermeklétszám szorzatának annyi százaléka 
illeti meg a helyi önkormányzatot, ahány százaléka a Közokt. törvényben előírt képesítéssel rendel-
kező óvodapedagógusok ténylegesen munkában eltöltött munkaideje az intézményben előírt mun-
kaidőnek a költségvetési év utolsó négy hónapjában.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 526/3. (2033. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 528/2. 
(2033. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2033. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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524/4.  Dr. Szabó Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/11700/1208. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 73. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont b) pont 
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/19. Óvodai nevelés/ 
 
/b) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. nevelési évtől/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. nevelési évtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) 
igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott [azon] intézményekben óvodai nevelésben 
részt vevő gyermekek létszáma után[, amelyekben az óvodai csoportok átlaglétszáma intézmé-
nyi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti cso-
port átlaglétszámnak 
 
– a 2005/2006. nevelési évben induló első nevelési évben a 65 %-át, 
– a 2005/2006. nevelési évet megelőző nevelési években indított óvodai csoportokban (a második, 
illetve harmadik nevelési évben) együttesen az 50 %-át. 
 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben részt vevő gyermek, ha a többi 
gyermekkel együtt vesz részt óvodai nevelésben, az óvodai csoport létszámának számításánál 
a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de ezek után a 
gyermekek után a 21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltéte-
lek szerint. 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek neve-
lésére szervezett csoportok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az 
esetben igényelhető e kiegészítő normatív hozzájárulás, ha ezeknek a csoportoknak az átlag-
létszáma - nevelési évektől függetlenül - eléri a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 
1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 43. §-ának (4) bekezdése szerinti lét-
számot].” 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 524/6. (2041. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 526/2. 
(2041. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 526/5. (2041. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl.együtt ), 528/3. (2041. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 
528/5. (2041. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl. Együtt ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2041. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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524/5.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont b) pont 
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/19. Óvodai nevelés/ 
 
/b) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. nevelési évtől/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. nevelési évtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) 
igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben óvodai nevelésben részt 
vevő - a közoktatási (tanévi nyitó) statisztikai létszám-mérés (október 1.) időpontjáig a harmadik 
életévüket betöltő - gyermekek létszáma után, amelyekben az óvodai csoportok átlaglétszáma in-
tézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti cso-
port átlaglétszámnak 
 
– a 2005/2006. nevelési évben induló első nevelési évben a 65 %-át, 
– a 2005/2006. nevelési évet megelőző nevelési években indított óvodai csoportokban (a második, 
illetve harmadik nevelési évben) együttesen az 50 %-át. 
 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben részt vevő gyermek, ha a többi gyer-
mekkel együtt vesz részt óvodai nevelésben, az óvodai csoport létszámának számításánál a Közokt. 
tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de ezek után a gyermekek után a 
21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint. 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére 
szervezett csoportok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az esetben igé-
nyelhető e kiegészítő normatív hozzájárulás, ha ezeknek a csoportoknak az átlaglétszáma - nevelési 
évektől függetlenül - eléri a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tör-
vény (a továbbiakban: Nek. tv.) 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszám[ot] 65 %-át.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
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524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) 

igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 

20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
524/6.  Dr. Szabó Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/11700/1208. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 73. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont fajlagos 
hozzájárulások együttes összege elhagyását javasolja:     
 
Megjegyzés: A mód. indítványban az elhagyásra javasolt szövegrészt az OGY. 2004. november 30-
ai határozatával elhagyta. (okafogyottá vált). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 524/4. (2041. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 526/2. (2041. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 526/5. (2041. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl.együtt ), 528/3. (2041. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 
528/5. (2041. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl. Együtt ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2041. 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 támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
525/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont a) pont aa) 
alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon/ 
 
/aa) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEGE: [202 400] 204 000 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény 

), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) 

fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) 

igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. 

), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 
538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 
540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 
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jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
526/1.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1721. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 198/1., 232/1., 241/1., 243/1., 246/1., 332/5., 444/2., 1212/1., 1213/1., 
1228/2., 1249/1., 1334/1., 1403/1., 1564/1., 1566/2., 1637/4., 1658/1., 1671/21., 1835/1., 1984/6., 
2075/1., 2076/2., 2077/3., 2080/2., 2081/2., 2082/2., 2083/2., 2084/2., 2116/1., 2119/1., 2129/1., 
2130/1., 2137/1., 2138/2., 2148/1., 2151/1., 2154/2., 2158/1., 2163/7., 2175/2., 2176/1., 2178/1., 
2180/1., 2181/1., 2181/3., 2183/1., 2184/3., 2188/2., 2206/1., 2208/2., 2209/4., 2218/1., 2230/5., 
2231/5., 2278/2., 2299/1. és 2299/2. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont a) 
pont ab) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
/a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon/ 
/ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a helyi 
önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 1-4. évfolyamon oktatásban részt vevő ta-
nulók létszáma után igényelheti, amelyekben az osztályok átlaglétszáma intézményi szinten eléri 
legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak 
 
– a 2005/2006. tanévben induló 1. évfolyamon a 65 %-át, 
– a 2005/2006. tanévet megelőző tanévekben években indított osztályokban (a 2-4. évfolyamokon) 
együttesen az 50%-át. 
 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alapján 
visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az álta-
lános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. szá-
mú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de a gyógypedagógiai nevelésben, okta-
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tásban résztvevő tanuló(k) után – beleértve a visszahelyezett tanulókat is - a 21. ab) pont alatti hoz-
zájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint.  
 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, 
oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az 
esetben igényelhető e kiegészítő normatív hozzájárulás - évfolyamoktól függetlenül -, ha ezeknek az 
osztályoknak az átlaglétszáma eléri a Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti  létszám[ot] 65 %-
át.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 524/2. (1823. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 528/1. (1823. 

sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1823. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
526/2.  Dr. Szabó Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/11700/1208. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 73. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont a) pont ab) 
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. tanévtől/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a helyi 
önkormányzat az általa fenntartott [azon ]intézményekben 1-4. évfolyamon oktatásban részt vevő 
tanulók létszáma után igényelheti[, amelyekben az osztályok átlaglétszáma intézményi szinten 
eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglét-
számnak 
 
– a 2005/2006. tanévben induló 1. évfolyamon a 65 %-át, 
– a 2005/2006. tanévet megelőző tanévekben években indított osztályokban (a 2-4. évfolyamokon) 
együttesen az 50%-át. 
 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alap-
ján visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz 
részt az általános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a 
Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de a gyógypedagó-
giai nevelésben, oktatásban résztvevő tanuló(k) után – beleértve a visszahelyezett tanulókat is - 
a 21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint.  
 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek neve-
lésére, oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után 
abban az esetben igényelhető e kiegészítő normatív hozzájárulás - évfolyamoktól függetlenül -, 
ha ezeknek az osztályoknak az átlaglétszáma eléri a Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti 
létszámot].” 
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Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 524/4. (2041. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 524/6. (2041. 

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 526/5. (2041. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl.együtt ), 528/3. (2041. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 
528/5. (2041. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl. Együtt ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2041. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
526/3.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa End-
re, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Farkas Imre képviselők - 
kapcsolódva a T/11700/1721. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 
198/1., 232/1., 241/1., 243/1., 246/1., 332/5., 444/2., 1212/1., 1213/1., 1228/2., 1249/1., 1334/1., 
1403/1., 1564/1., 1566/2., 1637/4., 1658/1., 1671/21., 1835/1., 1984/6., 2075/1., 2076/2., 2077/3., 
2080/2., 2081/2., 2082/2., 2083/2., 2084/2., 2116/1., 2119/1., 2129/1., 2130/1., 2137/1., 2138/2., 
2148/1., 2151/1., 2154/2., 2158/1., 2163/7., 2175/2., 2176/1., 2178/1., 2180/1., 2181/1., 2181/3., 
2183/1., 2184/3., 2188/2., 2206/1., 2208/2., 2209/4., 2218/1., 2230/5., 2231/5., 2278/2., 2299/1. és 
2299/2. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont a) pont ab) alpont igénybevétel 
feltételei módosítását javasolják:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
/a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon// 
 
/ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. tanévtől 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 10 000 forint/tanuló/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a helyi 
önkormányzat az általa fenntartott [azon] intézményekben 1-4. évfolyamon oktatásban részt vevő 
tanulók létszáma után igényelheti[, amelyekben az osztályok átlaglétszáma intézményi szinten 
eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglét-
számnak 
 
– a 2005/2006. tanévben induló 1. évfolyamon a 65 %-át, 
– a 2005/2006. tanévet megelőző tanévekben években indított osztályokban (a 2-4. évfolyamokon) 
együttesen az 50%-át. 
 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alap-
ján visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz 
részt az általános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a 
Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de a gyógypedagó-



- 524 - 

giai nevelésben, oktatásban résztvevő tanuló(k) után – beleértve a visszahelyezett tanulókat is - 
a 21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint.  
 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek neve-
lésére, oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után 
abban az esetben igényelhető e kiegészítő normatív hozzájárulás - évfolyamoktól függetlenül -, 
ha ezeknek az osztályoknak az átlaglétszáma eléri a Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti 
létszámot] a következők szerint: a fajlagos összeg és a tanulók létszáma szorzatának annyi százalé-
ka illeti meg a helyi önkormányzatot, ahány százaléka az ellátott feladatra a Közokt. törvényben 
előírt képesítéssel rendelkező pedagógusok ténylegesen megtartott tanítási óraszáma a Közokt. tör-
vényben az intézmény számára előírt összes óraszámnak a költségvetési év utolsó négy hónapjá-
ban.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 524/3. (2033. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 528/2. (2033. 

sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2033. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
526/4.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont a) pont ab) 
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon/ 
 
/ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. tanévtől/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a helyi 
önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 1-4. évfolyamon oktatásban részt vevő ta-
nulók létszáma után igényelheti, amelyekben az osztályok átlaglétszáma intézményi szinten eléri 
legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak 
 
– a 2005/2006. tanévben induló 1. évfolyamon a 65 %-át, 
– a 2005/2006. tanévet megelőző tanévekben években indított osztályokban (a 2-4. évfolyamokon) 
együttesen az 50%-át. 
 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alapján 
visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az álta-
lános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. szá-
mú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de a gyógypedagógiai nevelésben, okta-
tásban résztvevő tanuló(k) után – beleértve a visszahelyezett tanulókat is - a 21. ab) pont alatti hoz-
zájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint.  
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Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, 
oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az 
esetben igényelhető e kiegészítő normatív hozzájárulás - évfolyamoktól függetlenül -, ha ezeknek az 
osztályoknak az átlaglétszáma eléri a Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszám[ot] 65 %-
át.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. 

), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) 

igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. 

), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 
538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 
540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 
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7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
526/5.  Dr. Szabó Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/11700/1208. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 73. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont a) pont faj-
lagos összeg együtt elhagyását javasolja:     
 
Megjegyzés: A mód. indítványban az elhagyásra javasolt szövegrészt az OGY. 2004. november 30-
ai határozatával elhagyta. (okafogyottá vált). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 524/4. (2041. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 524/6. (2041. 

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 526/2. (2041. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 528/3. (2041. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 
528/5. (2041. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl. Együtt ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2041. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
527/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont b) pont ba) 
alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon/ 
 
/ba) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEGE: [212 300] 212 000 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 
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11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) 

fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) 

igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. 

), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 
538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 
540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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528/1.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1721. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 198/1., 232/1., 241/1., 243/1., 246/1., 332/5., 444/2., 1212/1., 1213/1., 
1228/2., 1249/1., 1334/1., 1403/1., 1564/1., 1566/2., 1637/4., 1658/1., 1671/21., 1835/1., 1984/6., 
2075/1., 2076/2., 2077/3., 2080/2., 2081/2., 2082/2., 2083/2., 2084/2., 2116/1., 2119/1., 2129/1., 
2130/1., 2137/1., 2138/2., 2148/1., 2151/1., 2154/2., 2158/1., 2163/7., 2175/2., 2176/1., 2178/1., 
2180/1., 2181/1., 2181/3., 2183/1., 2184/3., 2188/2., 2206/1., 2208/2., 2209/4., 2218/1., 2230/5., 
2231/5., 2278/2., 2299/1. és 2299/2. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont b) 
pont bb) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
/b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon/ 
/bb) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a helyi 
önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 5-8. évfolyamon – a ba) pont szerint figye-
lembe vehető - oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti, amelyekben az osztályok 
átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok 
cím alatti osztály átlaglétszámnak 
 
– a 2005/2006. tanévben induló 5., hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon a 65 
%-át, 
– a 2005/2006. tanévet megelőző tanévekben években indított osztályokban (a 6-8. évfolyamokon, 
hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 8. évfolyamon) együttesen az 50%-át. 
 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alapján 
visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az álta-
lános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. szá-
mú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de a gyógypedagógiai nevelésben, okta-
tásban résztvevő  tanuló(k) után – beleértve a visszahelyezett tanulókat is - a 21. ab) pont alatti hoz-
zájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint.  
 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, 
oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az 
esetben igényelhető e kiegészítő normatív hozzájárulás - évfolyamoktól függetlenül -, ha ezeknek az 
osztályoknak az átlaglétszáma eléri a Nek. tv. 43. § -ának (4) bekezdése szerinti  létszám[ot]  65 %-
át.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 524/2. (1823. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 526/1. (1823. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1823. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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528/2.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa End-
re, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Farkas Imre képviselők - 
kapcsolódva a T/11700/1721. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 
198/1., 232/1., 241/1., 243/1., 246/1., 332/5., 444/2., 1212/1., 1213/1., 1228/2., 1249/1., 1334/1., 
1403/1., 1564/1., 1566/2., 1637/4., 1658/1., 1671/21., 1835/1., 1984/6., 2075/1., 2076/2., 2077/3., 
2080/2., 2081/2., 2082/2., 2083/2., 2084/2., 2116/1., 2119/1., 2129/1., 2130/1., 2137/1., 2138/2., 
2148/1., 2151/1., 2154/2., 2158/1., 2163/7., 2175/2., 2176/1., 2178/1., 2180/1., 2181/1., 2181/3., 
2183/1., 2184/3., 2188/2., 2206/1., 2208/2., 2209/4., 2218/1., 2230/5., 2231/5., 2278/2., 2299/1. és 
2299/2. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont b) pont bb) alpont igénybevétel 
feltételei módosítását javasolják:     
 
/bb) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. tanévtől 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 10 000 forint/tanuló/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a helyi 
önkormányzat az általa fenntartott [azon] intézményekben 5-8. évfolyamon – a ba) pont szerint fi-
gyelembe vehető - oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti[, amelyekben az osztá-
lyok átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Lét-
számhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak 
 
– a 2005/2006. tanévben induló 5., hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon a 
65 %-át, 
– a 2005/2006. tanévet megelőző tanévekben években indított osztályokban (a 6-8. évfolyamokon, 
hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 8. évfolyamon) együttesen az 50%-át. 
 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alap-
ján visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz 
részt az általános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a 
Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de a gyógypedagó-
giai nevelésben, oktatásban résztvevő  tanuló(k) után – beleértve a visszahelyezett tanulókat is - 
a 21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint.  
 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek neve-
lésére, oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után 
abban az esetben igényelhető e kiegészítő normatív hozzájárulás - évfolyamoktól függetlenül -, 
ha ezeknek az osztályoknak az átlaglétszáma eléri a Nek. tv. 43. § -ának (4) bekezdése szerinti 
létszámot] a következők szerint: a fajlagos összeg és a tanulók létszáma szorzatának annyi százalé-
ka illeti meg a helyi önkormányzatot, ahány százaléka az ellátott feladatra a Közokt. törvényben 
előírt képesítéssel rendelkező pedagógusok ténylegesen megtartott tanítási óraszáma a Közokt. tör-
vényben az intézmény számára előírt összes óraszámnak a költségvetési év utolsó négy hónapá-
ban.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 524/3. (2033. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 526/3. (2033. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2033. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
528/3.  Dr. Szabó Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/11700/1208. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 73. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont b) pont bb) 
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/bb) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. tanévtől/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a helyi 
önkormányzat az általa fenntartott[ azon] intézményekben 5-8. évfolyamon – a ba) pont szerint fi-
gyelembe vehető - oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti[, amelyekben az osztá-
lyok átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Lét-
számhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak 
 
– a 2005/2006. tanévben induló 5., hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon a 
65 %-át, 
– a 2005/2006. tanévet megelőző tanévekben években indított osztályokban (a 6-8. évfolyamokon, 
hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 8. évfolyamon) együttesen az 50%-át. 
 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alap-
ján visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz 
részt az általános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a 
Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de a gyógypedagó-
giai nevelésben, oktatásban résztvevő  tanuló(k) után – beleértve a visszahelyezett tanulókat is - 
a 21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint.  
 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek neve-
lésére, oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után 
abban az esetben igényelhető e kiegészítő normatív hozzájárulás - évfolyamoktól függetlenül -, 
ha ezeknek az osztályoknak az átlaglétszáma eléri a Nek. tv. 43. § -ának (4) bekezdése szerinti 
létszámot].” 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 524/4. (2041. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 524/6. (2041. 

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 526/2. (2041. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 526/5. (2041. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl.együtt ), 
528/5. (2041. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl. Együtt ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2041. 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 egyharmada sem támogatja. 

 



- 531 - 

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
528/4.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont b) pont 
bb) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon/ 
 
/bb) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. tanévtől/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a helyi 
önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 5-8. évfolyamon – a ba) pont szerint figye-
lembe vehető - oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti, amelyekben az osztályok 
átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok 
cím alatti osztály átlaglétszámnak 
 
– a 2005/2006. tanévben induló 5., hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon a 65 
%-át, 
– a 2005/2006. tanévet megelőző tanévekben években indított osztályokban (a 6-8. évfolyamokon, 
hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 8. évfolyamon) együttesen az 50%-át. 
 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alapján 
visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az álta-
lános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. szá-
mú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de a gyógypedagógiai nevelésben, okta-
tásban résztvevő  tanuló(k) után – beleértve a visszahelyezett tanulókat is - a 21. ab) pont alatti hoz-
zájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint.  
 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, 
oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az 
esetben igényelhető e kiegészítő normatív hozzájárulás - évfolyamoktól függetlenül -, ha ezeknek az 
osztályoknak az átlaglétszáma eléri a Nek. tv. 43. § -ának (4) bekezdése szerinti létszám[ot] 65 %-
át.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 
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), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. 

), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) 

igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. 

), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 
538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 
540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
528/5.  Dr. Szabó Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/11700/1208. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 73. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont b) pont faj-
lagos összeg együtt elhagyását javasolja:     
 
Megjegyzés: A mód. indítványban az elhagyásra javasolt szövegrészt az OGY. 2004. november 30-
ai határozatával elhagyta. (okafogyottá vált). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 524/4. (2041. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 524/6. (2041. 

sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 526/2. (2041. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 526/5. (2041. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl.együtt ), 
528/3. (2041. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2041. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
530/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont c) pont faj-
lagos összeg módosítását javasolja:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [259000] 262 000 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) 

ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) 

fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) 

fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 
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fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
532/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont d) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
 
/d) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [205000] 210 000 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
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(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) 

ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) 

fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) 

fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
533/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont a) pont aa) 
alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás az óvodában és az általános iskolában/ 
 
/aa) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEGE: [462 200] 464 000 forint/gyermek, tanuló”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) 

igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. 

), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 
538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 
540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
533/2.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont a) pont ab) 
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás az óvodában és az általános iskolában/ 
 
/ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. nevelési évtől, tanévtől/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat a 2005/2006. nevelési évtől, tanévtől (a költség-
vetési év utolsó négy hónapjára) az általa fenntartott azon intézményekben óvodai gyógypedagógiai 
nevelésben, és az általános iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., a hat évfolyamos gim-
názium 7-8. évfolyamán gyógypedagógiai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók létszáma után 
igényelheti, amelyekben az óvodai csoportok, iskolai osztályok – az aa) pont alapján visszahelyezett 
tanulók kivételével - a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint számított átlaglét-
száma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú mellékletében foglalt csoport, osz-
tály átlaglétszámnak 
 
- a 2005/2006. tanévben, az akkor indított első nevelési évben, illetve 1. és 5. évfolyamon, a hat év-
folyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon 
évfolyamonként a 65%-át, 
- a második és harmadik nevelési évben, illetve a 2-4. és 6-8. évfolyamokon együttesen, hat évfo-
lyamos gimnáziumi oktatás esetén a 8. évfolyamon az 50 %-át. 
 
Az aa) pont alatti – visszahelyezett - tanulókat az osztály létszámának számításánál egy tanulóként 
kell figyelembe venni.  
 
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők létszáma után e hozzájárulás mellett - a cso-
port, illetve osztály átlaglétszám feltételekhez kötött - a 19. b) és 20. ab), bb) pont szerinti hozzájá-
rulás nem igényelhető. 
 
[Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek 
gyógypedagógiai nevelésére, oktatására szervezett csoportok, osztályok létszámát. Az így fi-
gyelmen kívül hagyott létszám után abban az esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha 
ezeknek a csoportoknak, osztályoknak - a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja 
szerint számított - átlaglétszáma , - nevelési évektől, évfolyamoktól függetlenül eléri a Nek. tv. 
43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszámot.] 
 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, 
oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az 
esetben igényelhető e kiegészítő normatív hozzájárulás - nevelési évektől, évfolyamoktól függetlenül 
-, ha ezeknek a[z] csoportoknak, osztályoknak az átlaglétszáma eléri a Nek. tv. 43. §-ának (4) be-
kezdése szerinti létszám[ot] 65 %-át.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 
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84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 
536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 
538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 
540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
533/3.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont b) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
 
/b) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás a középiskolában, szakiskolában és a szakkép-
ző intézményben/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [462000] 464 000 forint/gyermek, tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) 

fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) 

fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 
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1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
534/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont d) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
 
/d) Fejlesztő felkészítés/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [320000] 325 000 forint/gyermek”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
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526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) 

fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) 

fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
534/2.  Sisák Imre János, dr. Gémesi György és Karsai Péter képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1721. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 198/1., 232/1., 
241/1., 243/1., 246/1., 332/5., 444/2., 1212/1., 1213/1., 1228/2., 1249/1., 1334/1., 1403/1., 1564/1., 
1566/2., 1637/4., 1658/1., 1671/21., 1835/1., 1984/6., 2075/1., 2076/2., 2077/3., 2080/2., 2081/2., 
2082/2., 2083/2., 2084/2., 2116/1., 2119/1., 2129/1., 2130/1., 2137/1., 2138/2., 2148/1., 2151/1., 
2154/2., 2158/1., 2163/7., 2175/2., 2176/1., 2178/1., 2180/1., 2181/1., 2181/3., 2183/1., 2184/3., 
2188/2., 2206/1., 2208/2., 2209/4., 2218/1., 2230/5., 2231/5., 2278/2., 2299/1. és 2299/2. 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: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 301/1. (1837. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 303/7. 
(1837. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1837. 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 nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
535/1.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa End-
re, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és Nagy Nóra képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1721. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 198/1., 232/1., 
241/1., 243/1., 246/1., 332/5., 444/2., 1212/1., 1213/1., 1228/2., 1249/1., 1334/1., 1403/1., 1564/1., 
1566/2., 1637/4., 1658/1., 1671/21., 1835/1., 1984/6., 2075/1., 2076/2., 2077/3., 2080/2., 2081/2., 
2082/2., 2083/2., 2084/2., 2116/1., 2119/1., 2129/1., 2130/1., 2137/1., 2138/2., 2148/1., 2151/1., 
2154/2., 2158/1., 2163/7., 2175/2., 2176/1., 2178/1., 2180/1., 2181/1., 2181/3., 2183/1., 2184/3., 
2188/2., 2206/1., 2208/2., 2209/4., 2218/1., 2230/5., 2231/5., 2278/2., 2299/1. és 2299/2. 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] 59 000 forint/tanuló”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2035. 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.   
 
 
535/2.  Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/870. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 72., 75., 79., 80., 86., 90., 94., 98., 102., 108., 124., 126., 128., 131., 
136., 139., 142., 145., 157., 159., 172., 178., 180., 183. és 184. pontjai) a T/11700/1050. számú mó-
dosító javaslathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2170. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
22. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/22. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
/b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág/ 
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„FAJLAGOS ÖSSZEG: [43 600] 59 000 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145/2. (1894. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1894. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
535/3.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont b) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/22. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
/b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [43 600] 59 000 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) 

fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 
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fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
536/1.  Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/11700/1050. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2170. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont b) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/22. Alapfokú művészetoktatás 
b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág/ 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [43 600] 68 000 forint/tanuló    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 301/2. (1804. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 303/6. 
(1804. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 543/1. (1804. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1804. 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 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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536/2.  Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/11700/1050. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2170. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont b) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/22. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
/b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG:[43 600] 68 000 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/1. (1818. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1818. 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 nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
536/3.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont a) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/23. Kollégiumok közoktatási feladatai/ 
 
/a) Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [200000] 220 000 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
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(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) 

fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
537/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1050. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2170. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont a) pont 
aa) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/23. Kollégiumok közoktatási feladatai/ 
 
/a) Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás/ 
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aa) A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott kollégiumban nappali oktatásban 
még nem részesülő gyermek[, valamint]után veheti igénybe abban az esetben, ha a kollégium az 
alapító okirata szerint többcélú intézményként működik, és az óvodai nevelés feladatát is ellátja.  
E támogatásra jogosult gyermekek után más jogcímen nem vehető igénybe normatív hozzájárulás . 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzata Közokt. tv. 53. §-ának (7)-(9) bekezdése alapján biztosított 
kollégiumi, externátusi nevelésben, oktatásban részesülő, nappali rendszerű oktatásban részt vevő 
tanuló után [veheti igénybe]is igénybe veheti[. ][Ez utóbbit csak abban az esetben]akkor, ha a ta-
nuló a Közokt. tv. szerint szervezett iskolai rendszerű oktatásban vesz részt.  
 
A Közokt. tv. szerint gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők kollégiumi neveléséhez 
oktatásához nem ez, hanem a b) pont szerinti hozzájárulás igényelhető.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1957. 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.   
 
 
537/2.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont a) pont ac) 
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/23. Kollégiumok közoktatási feladatai/ 
 
/a) Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás/ 
 
„ac) A hozzájárulás [két és félszeresét] háromszorosát veheti igénybe a helyi önkormányzat azok 
után a tanulók után, akik számára az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hát-
rányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében az oktatási miniszter által 
kiadott oktatási program alapján szervezik meg a nevelést, oktatást.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 
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1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 
538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 
540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
537/3.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont b) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/23. Kollégiumok közoktatási feladatai/ 
 
/b) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása/ 
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„FAJLAGOS ÖSSZEG: [500000] 520 000 forint/gyermek, tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
538/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1721. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 198/1., 232/1., 241/1., 243/1., 246/1., 332/5., 444/2., 1212/1., 1213/1., 
1228/2., 1249/1., 1334/1., 1403/1., 1564/1., 1566/2., 1637/4., 1658/1., 1671/21., 1835/1., 1984/6., 
2075/1., 2076/2., 2077/3., 2080/2., 2081/2., 2082/2., 2083/2., 2084/2., 2116/1., 2119/1., 2129/1., 
2130/1., 2137/1., 2138/2., 2148/1., 2151/1., 2154/2., 2158/1., 2163/7., 2175/2., 2176/1., 2178/1., 
2180/1., 2181/1., 2181/3., 2183/1., 2184/3., 2188/2., 2206/1., 2208/2., 2209/4., 2218/1., 2230/5., 
2231/5., 2278/2., 2299/1. és 2299/2. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont a) 
pont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/a) Általános iskolai napközi foglalkozás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [22500] 23 500 forint/tanuló” 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 538/3. (1945. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 538/4. 
(1945. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1945. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
538/2.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont a) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/a) Általános iskolai napközi foglalkozás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [22500] 23 000 forint/tanuló”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
538/3.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1721. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 198/1., 232/1., 241/1., 243/1., 246/1., 332/5., 444/2., 1212/1., 1213/1., 
1228/2., 1249/1., 1334/1., 1403/1., 1564/1., 1566/2., 1637/4., 1658/1., 1671/21., 1835/1., 1984/6., 
2075/1., 2076/2., 2077/3., 2080/2., 2081/2., 2082/2., 2083/2., 2084/2., 2116/1., 2119/1., 2129/1., 
2130/1., 2137/1., 2138/2., 2148/1., 2151/1., 2154/2., 2158/1., 2163/7., 2175/2., 2176/1., 2178/1., 
2180/1., 2181/1., 2181/3., 2183/1., 2184/3., 2188/2., 2206/1., 2208/2., 2209/4., 2218/1., 2230/5., 
2231/5., 2278/2., 2299/1. és 2299/2. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont a) 
pont aa) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/a) Általános iskolai napközi foglalkozás/ 
 
„aa) A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskolában, a 
nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamán, a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán nap-
pali rendszerű oktatáshoz kapcsolódóan a Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdése szerinti időkeretek-
ben szervezett napközis vagy tanulószobai foglalkozáson részt vevő tanulók után veheti igénybe a 
Kiegészítő szabályok 1. l) pontja szerint.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány megegyezik az Országgyűlés e bekezdésre vonatkozóan 2004. no-
vember 30-ai elfogadott határozatával (okafogyottá vált). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 538/1. (1945. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 538/4. (1945. sz. 

jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1945. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
538/4.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1721. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 198/1., 232/1., 241/1., 243/1., 246/1., 332/5., 444/2., 1212/1., 1213/1., 
1228/2., 1249/1., 1334/1., 1403/1., 1564/1., 1566/2., 1637/4., 1658/1., 1671/21., 1835/1., 1984/6., 
2075/1., 2076/2., 2077/3., 2080/2., 2081/2., 2082/2., 2083/2., 2084/2., 2116/1., 2119/1., 2129/1., 
2130/1., 2137/1., 2138/2., 2148/1., 2151/1., 2154/2., 2158/1., 2163/7., 2175/2., 2176/1., 2178/1., 
2180/1., 2181/1., 2181/3., 2183/1., 2184/3., 2188/2., 2206/1., 2208/2., 2209/4., 2218/1., 2230/5., 
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2231/5., 2278/2., 2299/1. és 2299/2. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont a) 
pont ab) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/a) Általános iskolai napközi foglalkozás/ 
 
„ab) A hozzájárulás negyven százalékkal növelt összegét veheti igénybe a helyi önkormányzat az 
általa fenntartott általános iskola 1-4. évfolyamán a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet) 39/C. §-
ának megfelelően szervezett egész napos iskolaotthonos osztályba járó tanulók után a Kiegészítő 
szabályok 1. m) pontja szerint.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány megegyezik az Országgyűlés e bekezdésre vonatkozóan 2004. no-
vember 30-ai elfogadott határozatával (okafogyottá vált). 
 
Az első helyen kijelölt Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat – a HSZ. 
121. § (7) bekezdésére figyelemmel - nem szavazható.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 538/1. (1945. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 538/3. (1945. sz. 

jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1945. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
539/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1100. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2179. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont b) pont 
bd) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
/b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása/ 
 
 
bd) A kiegészítő hozzájárulás háromszorosát igényelheti a helyi önkormányzat a nappali rendszerű 
oktatásban részt vevő tanuló után, ha a tanuló a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meg-
határozott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program szerint a 2003/2004-es tan-
évtől az 1., 5., vagy 9. évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben vesz részt integrációs felkészítés-
ben [a Kiegészítő szabályok 1. m) pontja szerint]. 
 
A ba)-bd) pont alatti hozzájárulások nem igényelhetők, ha a tanuló a 20. cc) pont szerint a Közokt. 
tv. 27. §-ának (8) bekezdése alapján szervezett felzárkóztató oktatásban vesz részt, vagy ha a 20. 
cd), illetve a 23. ab) és ac) pont szerint, az Arany János Tehetséggondozó Programban, vagy az 
Arany János Kollégiumi Programban vesz részt, ha a 21. aa), és b) pont alapján különleges gondo-
zás keretében nyújtott nevelésben oktatásban, illetve a 26. c) pont szerinti ellátásban részesül.    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1956. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
539/2.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont d) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/d) Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [300] 1000 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 
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igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) 

fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
540/1.  Az Oktatási bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont e) pont módosítá-
sát javasolja:     
 
„24. Hozzájárulások egyéb közoktatási [szakmai] nevelési, oktatási feladatokhoz 
 
„[e) Hozzájárulás a középszintű és (a 13. évfolyamon) a hagyományos rendszer szerint meg-
szervezett érettségi vizsgák, valamint a szakmai vizsgák lebonyolításához 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 10000 forint/vizsga 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott közoktatási in-
tézményekben a 2005. évi érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához. Az igényjogosultság 
alapja a 2005. májusi-júniusi időpontban középszintű érettségi, szakmai vizsgát és a 2005. 
szeptemberi-októberi javító-, középszintű pótló érettségi, szakmai vizsgát megkezdő tanulók 
becsült létszáma.  
A hozzájárulás kizárólag a Közokt. tv. 114. §-ban meghatározott ingyenes vizsgák után vehető 
igénybe. 
A hozzájárulás folyósítása az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a további-
akban: Áht.) 101. §-ának (7) bekezdése szerint, két részletben történik: a hozzájárulás 80%-
ának megfelelő összeg átutalása május 25-éig, 20%-ának megfelelő összeg átutalása szeptem-
ber 25-éig. Az elszámolás a 2005. évben az érettségi-, szakmai vizsgát, a javító-, középszintű 
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pótló érettségi, szakmai vizsgát megkezdő tanulók tényleges létszáma alapján történik a Ki-
egészítő szabályok 1. t) pontjában foglaltak figyelembevételével.]” 
 
e) Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1300 forint/tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az e törvény 3. számú  mellékletének 20. aa), ba), 
c), d) és 21. aa), b) pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevőknek 
az e törvény 3. számú mellékletének Kiegészítő szabályok 1. h) pontja szerint számított adata alap-
ján veheti igénybe - figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM-
GyISM együttes rendelet 3. §-ában foglaltakat is - az iskolai mindennapos testedzés feladatainak 
megoldásához.”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540/11. (2085. sz. jav. - 3.mell. új30. ), 552/5. (2085. sz. 

jav. - 8.mell. I. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2085. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
540/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont e) pont módo-
sítását javasolja:     
 
„24. Hozzájárulások egyéb közoktatási [szakmai] nevelési, oktatási feladatokhoz 
 
„[e) Hozzájárulás a középszintű és (a 13. évfolyamon) a hagyományos rendszer szerint meg-
szervezett érettségi vizsgák, valamint a szakmai vizsgák lebonyolításához 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 10000 forint/vizsga 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott közoktatási in-
tézményekben a 2005. évi érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához. Az igényjogosultság 
alapja a 2005. májusi-júniusi időpontban középszintű érettségi, szakmai vizsgát és a 2005. 
szeptemberi-októberi javító-, középszintű pótló érettségi, szakmai vizsgát megkezdő tanulók 
becsült létszáma.  
A hozzájárulás kizárólag a Közokt. tv. 114. §-ban meghatározott ingyenes vizsgák után vehető 
igénybe. 
A hozzájárulás folyósítása az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a további-
akban: Áht.) 101. §-ának (7) bekezdése szerint, két részletben történik: a hozzájárulás 80%-
ának megfelelő összeg átutalása május 25-éig, 20%-ának megfelelő összeg átutalása szeptem-
ber 25-éig. Az elszámolás a 2005. évben az érettségi-, szakmai vizsgát, a javító-, középszintű 
pótló érettségi, szakmai vizsgát megkezdő tanulók tényleges létszáma alapján történik a Ki-
egészítő szabályok 1. t) pontjában foglaltak figyelembevételével.]” 
 
e) Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1300 forint/tanuló 
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A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az e törvény 3. számú  mellékletének 20. aa), ba), 
c), d) és 21. aa), b) pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevőknek 
az e törvény 3. számú mellékletének Kiegészítő szabályok 1. h) pontja szerint számított adata alap-
ján veheti igénybe - figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM-
GyISM együttes rendelet 3. §-ában foglaltakat is - az iskolai mindennapos testedzés feladatainak 
megoldásához.”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540/12. (2165. sz. jav. - 3.mell. új30. ), 552/6. (2165. sz. 

jav. - 8.mell. I. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2165. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
540/4.  Gusztos Péter képviselő, valamint Jauernik István képviselő - kapcsolódva a 
T/11700/1512. számú módosító javaslathoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 555. pontja) - a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 24. pont e) pont módosítását javasolja:     
 
„24. Hozzájárulások egyéb közoktatási [szakmai] nevelési, oktatási feladatokhoz 
 
e) Hozzájárulás a [középszintű és (a 13. évfolyamon) a hagyományos rendszer szerint megszer-
vezett érettségi vizsgák, valamint a szakmai vizsgák lebonyolításához] diáksporttal kapcsolatos 
feladatokhoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [10000] 1 300 forint/[vizsga] tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat[ok igényelhetik az általuk fenntartott közokta-
tási 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 ta-
nulók 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 további-
akban: Áht.) 101. §-ának (7) bekezdése szerint, két részletben történik: a hozzájárulás 80%-
ának megfelelő összeg átutalása május 25-éig, 20%-ának megfelelő összeg átutalása szeptem-
ber 25-éig. Az elszámolás a 2005. évben az érettségi-, szakmai vizsgát, a javító-, középszintű 
pótló érettségi, szakmai vizsgát megkezdő tanulók tényleges létszáma alapján történik a Ki-
egészítő szabályok 1. t) pontjában foglaltak figyelembevételével] az e törvény 3. számú mellék-
letének 20. aa), ba), c), d) és 21. aa), b) pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű okta-
tásban résztvevőknek az e törvény 3. számú mellékletének Kiegészítő szabályok 1. h) pontja szerint 
számított adata alapján veheti igénybe - figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről szóló 
16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet 3. §-ában foglaltakat is - az iskolai mindennapos 
testedzés feladatainak megoldásához.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540/13. (1968. sz. jav. - 3.mell. új30. ), 552/7. (1968. sz. 

jav. - 8.mell. I. 1. ), 552/8. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 2. ), 555/3. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 4. ), 555/4. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 5. ), 
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555/5. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 6. fajl ), 555/6. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 7. ), 555/7. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. kiag. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1968., 2030. 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 Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
540/5.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1402. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 2190/2. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25. pont a) pont 
aa) alpont módosítását javasolja:     
 
/25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok 
feladatellátásához/ 
 
/a) Bejáró gyermekek, tanulók ellátása/ 
 
/aa) Óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: 25000  forint/gyermek, tanuló” 
 
A kiegészítő hozzájárulást igényelheti az óvodát, általános iskolát fenntartó önkormányzat [a lakott 
külterületéről és ] a közigazgatási területén kívülről óvodába, illetve az általános iskola 1-8. évfo-
lyamára, a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamára, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfo-
lyamára bejáró, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók ellátásához.  
Bejáró az a gyermek, tanuló, aki nem a lakóhelye, ennek hiányában nem a tartózkodási helye sze-
rinti székhelyű óvodába, illetve az általános iskola 1-8. évfolyamára, a hat évfolyamos gimnázium 
7-8. évfolyamára, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamára jár.[ Bejárónak tekintendő az a 
gyermek, tanuló is, akit az intézményt fenntartó lakott külterületről szervezett formában szállít az 
intézménybe.] 
 
A kollégiumi elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén nevelésben, oktatásban 
résztvevők után, továbbá a főváros közigazgatási területén lakók után, ha fővárosi székhelyű óvo-
dát, iskolát vesznek igénybe, a hozzájárulás nem igényelhető.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1958. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
540/6.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25. pont a) pont ab) 
alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/a) Bejáró gyermekek, tanulók ellátása/ 
 
/ab) Gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába bejáró tanulók támogatása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [9800] 15 000 forint/gyermek, tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 
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jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
540/7.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1721. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 198/1., 232/1., 241/1., 243/1., 246/1., 332/5., 444/2., 1212/1., 1213/1., 
1228/2., 1249/1., 1334/1., 1403/1., 1564/1., 1566/2., 1637/4., 1658/1., 1671/21., 1835/1., 1984/6., 
2075/1., 2076/2., 2077/3., 2080/2., 2081/2., 2082/2., 2083/2., 2084/2., 2116/1., 2119/1., 2129/1., 
2130/1., 2137/1., 2138/2., 2148/1., 2151/1., 2154/2., 2158/1., 2163/7., 2175/2., 2176/1., 2178/1., 
2180/1., 2181/1., 2181/3., 2183/1., 2184/3., 2188/2., 2206/1., 2208/2., 2209/4., 2218/1., 2230/5., 
2231/5., 2278/2., 2299/1. és 2299/2. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25. pont b) 
pont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok 
feladatellátásához/ 
 
/b) Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatá-
sa/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [36 000] 41 000 forint/gyermek, tanuló”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1947. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 



- 561 - 

540/8.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25. pont b) pont 
fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok 
feladatellátásához/ 
 
/b) Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatá-
sa/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [36 000] 45 000 forint/gyermek, tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 
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6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
540/9.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont c) pont faj-
lagos összeg módosítását javasolja:     
 
/26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások/ 
 
/c) Tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [140000] 130 000 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 
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fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
540/10.  Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/11700/1156. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 
264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 
303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 
2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 
2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 
2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 
2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 
2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 
2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. pontjai) - a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 29. pont módosítását javasolja:     
 
„29. Települési sportfeladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [219] 400 forint/lakos 
 
Kiegészítő támogatás: 400 forint/lakos 
 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot sportfeladatok ellátása során jelentkező egyéb kiadás-
hoz a lakosságszám szerint illeti meg. Kiegészítő támogatás akkor igényelhető ha a tárgyév költség-
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vetésének elfogadásakor az önkormányzat helyi rendeletben a saját bevételének további 5 %-át erre 
a célra elkülöníti. A kiegészítő támogatás lehívása, felhasználás után időarányosan, első alkalommal 
tárgyév I. félévének végén történik meg, később a tárgynegyedévek végén.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 542/7. (1907. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1907. 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 Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
540/11.  Az Oktatási bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet kiegészítését javasolja a 
következő új 30. pont  felvételével:     
 
„30. Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások 
 
a) Hozzájárulás pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 15 000 forint/pedagógus 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzatok igényelhetik a pedagógus szakvizsga és továbbképzés 
megszervezéséhez. Az igényjogosultság alapja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Közokt. tv.) 20-21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú intéz-
ményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben 
pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 2004/2005. tanévi nyi-
tó, és a 2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre 
átszámított létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat ren-
deletében meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát. 
 
b) Hozzájárulás minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatokhoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 500 forint/pedagógus 
 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzatok igényelhetik a Közokt. tv. 40. §-ának (10) be-
kezdésében meghatározott intézményi minőségirányítási program végrehajtásához, a minőségfej-
lesztési rendszer működtetéséhez, szakértők igénybevételéhez, továbbá a Közokt.tv. 85. §-ának (7) 
bekezdésében meghatározott önkormányzati minőségirányítási program végrehajtásához. Az igény-
jogosultság alapja a Közokt. tv. 20-21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú in-
tézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben 
pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 2004/2005. tanévi nyi-
tó, és a 2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre 
átszámított létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat ren-
deletében meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát. 
 
c) Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: 720 forint/gyermek, tanuló 
 
A hozzájárulást helyi önkormányzat igényelheti szakmai, vagy tanügyigazgatási ellenőrzéshez, il-
letve fenntartói döntés-előkészítéshez, továbbá a Közokt. tv. 36. §-a alapján szervezett, pedagógiai 
szakmai szolgáltatások igénybevételéhez e törvény 3. számú mellékletének 19. a) pontja, a 20. aa), 
ba), c), d) pontja és 21. aa), b), pontja szerint számított együttes gyermek- és tanulólétszám után.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540/1. (2085. sz. jav. - 3.mell. 24. e) ), 552/5. (2085. sz. jav. 

- 8.mell. I. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2085. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
540/12.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet kiegészítését javasolja 
a következő új 30. pont  felvételével:     
 
„„30. Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások 
 
b) Hozzájárulás minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatokhoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 500 forint/pedagógus 
 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzatok igényelhetik a Közokt. tv. 40. §-ának (10) be-
kezdésében meghatározott intézményi minőségirányítási program végrehajtásához, a minőségfej-
lesztési rendszer működtetéséhez, szakértők igénybevételéhez, továbbá a Közokt.tv. 85. §-ának (7) 
bekezdésében meghatározott önkormányzati minőségirányítási program végrehajtásához. Az igény-
jogosultság alapja a Közokt. tv. 20-21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú in-
tézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben 
pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 2004/2005. tanévi nyi-
tó, és a 2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre 
átszámított létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat ren-
deletében meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát. 
 
c) Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 720 forint/gyermek, tanuló 
 
A hozzájárulást helyi önkormányzat igényelheti szakmai, vagy tanügyigazgatási ellenőrzéshez, il-
letve fenntartói döntés-előkészítéshez, továbbá a Közokt. tv. 36. §-a alapján szervezett, pedagógiai 
szakmai szolgáltatások igénybevételéhez e törvény 3. számú mellékletének 19. a) pontja, a 20. aa), 
ba), c), d) pontja és 21. aa), b), pontja szerint számított együttes gyermek- és tanulólétszám után.”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540/2. (2165. sz. jav. - 3.mell. 24. e) ), 552/6. (2165. sz. jav. 

- 8.mell. I. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2165. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
540/13.  Gusztos Péter képviselő, valamint Jauernik István képviselő - kapcsolódva a 
T/11700/1512. számú módosító javaslathoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 555. pontja) - a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 30. pont  felvételével:     
 
„„30. Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások 
 
a) Hozzájárulás pedagógus szakvizsgához, továbbképzéshez, felkészüléshez 
 
aa) Hozzájárulás pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 15 000 forint/pedagógus 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzatok igényelhetik a pedagógus szakvizsga és továbbképzés 
megszervezéséhez. Az igényjogosultság alapja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Közokt. tv.) 20-21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú intéz-
ményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben 
pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 2004/2005. tanévi nyi-
tó, és a 2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre 
átszámított létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat ren-
deletében meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát. 
 
ab) Hozzájárulás a középiskolai pedagógusok kétszintű érettségiztetésre való felkészüléséhez 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 10 000 forint/pedagógus 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzatok igényelhetik a középiskolai pedagógusok felkészítéséhez a 
kétszintű érettségiztetésre, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 
100/1997.(VI.13 .) Korm. rendelet 17/A. §-ának (2) bekezdésében a vizsgáztató tanár részére előírt, 
felkészítő, akkreditált pedagógus továbbképzéshez. 
Az igényjogosultság alapja a Közokt. tv. 20. §-a (1) bekezdésének d) pontjában felsorolt típusú in-
tézményekben, valamint az f) pontján belüli, a 20. §-a (2) bekezdésében felsorolt intézmények kö-
zül a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott középiskolában, pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatottak 2004/2005. tanévi nyitó, és a 2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tény-
leges, illetve becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma. Az így megállapított létszám nem ha-
ladhatja meg a helyi önkormányzat rendeletében az érintett intézményekben meghatározott, engedé-
lyezett álláshelyek számát. 
 
b) Hozzájárulás minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatokhoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 500 forint/pedagógus 
 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzatok igényelhetik a Közokt. tv. 40. §-ának (10) be-
kezdésében meghatározott intézményi minőségirányítási program végrehajtásához, a minőségfej-
lesztési rendszer működtetéséhez, szakértők igénybevételéhez, továbbá a Közokt. tv. 85. §-ának (7) 
bekezdésében meghatározott önkormányzati minőségirányítási program végrehajtásához. Az igény-
jogosultság alapja a Közokt. tv. 20-21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú in-
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tézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben 
pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 2004/2005. tanévi nyi-
tó, és a 2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre 
átszámított létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat ren-
deletében meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát. 
 
c) Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 720 forint/gyermek, tanuló 
 
A hozzájárulást helyi önkormányzat igényelheti szakmai, vagy tanügyigazgatása ellenőrzéshez, il-
letve fenntartói döntés-előkészítéshez, továbbá a Közokt. tv. 36. §-a alapján szervezett, pedagógiai 
szakmai szolgáltatások igénybevételéhez e törvény 3. számú mellékletének 19. a) pontja, a 20. aa), 
ba), c), d) pontja és 21. aa), b), pontja szerint számított együttes gyermek- és tanulólétszám után.”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540/4. (1968. sz. jav. - 3.mell. 24. e) ), 552/7. (1968. sz. jav. 

- 8.mell. I. 1. ), 552/8. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 2. ), 555/3. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 4. ), 555/4. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 5. ), 555/5. 
(1968. sz. jav. - 8.mell. I. 6. fajl ), 555/6. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 7. ), 555/7. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. kiag. ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1968., 2030. 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 Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
540/15.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet új 31. pont módo-
sítását javasolja:     
 
„31. Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 forint/lakos 
 
A hozzájárulás a települési önkormányzatokat - a főváros és kerületei, továbbá a megyei jogú vá-
rosok kivételével - a közlekedéssel kapcsolatos feladataihoz lakosságszám szerint illeti meg.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
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301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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540/16.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/654. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 201. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabá-
lyok 1. pont a) pont módosítását javasolja:     
 
/1. Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő és értelmező szabályok:/ 
 
„a) A normatív hozzájárulások tartalmazzák a Közokt. tv. 118. §-ának (10) bekezdésében előírt, - és 
az e törvény [59.]60. §-a (1) bekezdésében meghatározott számítási alap figyelembevételével a - ki-
emelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, továbbá a Közokt. tv. 19. §-ának (6) bekezdésében 
előírt - és az e törvény [59.] 60. §-a (2) bekezdésében megállapított, - a pedagógusok szakirodalom 
vásárlásához kapcsolódó - támogatást is.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1760-17. 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.   
 
 
540/17.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabá-
lyok 1. pont a) pont módosítását javasolja:     
 
/1. Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő és értelmező szabályok:/ 
 
„a) A normatív hozzájárulások tartalmazzák a Közokt. tv. 118. §-ának (10) bekezdésében előírt, - és 
az e törvény [59.] 60. §-a (1) bekezdésében meghatározott számítási alap figyelembevételével a - 
kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, továbbá a Közokt. tv. 19. §-ának (6) bekezdésében 
előírt - és az e törvény [59.] 60. §-a (2) bekezdésében megállapított, - a pedagógusok szakirodalom 
vásárlásához kapcsolódó - támogatást is.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 
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3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 

3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 

előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. 

), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont 

igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 

24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. 

- 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 

1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 

1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 
555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 
555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
541/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabá-
lyok 1. pont b) pont módosítását javasolja:     
 
/1. Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő és értelmező szabályok:/ 
 
„b) A közoktatási célú normatív hozzájárulások kizárólag az olyan – az a) pont szerinti feltételnek 
is megfelelő intézményben ellátottak, oktatottak után vehetők igénybe, amelynek alapító okiratában 
az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel, beleértve a kiegészítő hozzájárulások 
igénybevételére jogosító tevékenységeket is - a 24. pont d), e), [és] a 25. és a 30. pontját kivéve -, 
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továbbá OM azonosítóval rendelkezik, a közoktatási információs rendszer adatbázisába bejelentke-
zett és nyilvántartásba vették.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 

3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 

előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. 

), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont 

igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 

24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. 

- 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 

1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 

1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 
555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 
555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   



- 572 - 

 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
542/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabá-
lyok 3. pont módosítását javasolja:     
 
/Kiegészítő szabályok:/ 
 
„3. A helyi kisebbségi önkormányzati közoktatáshoz e melléklet 19-25., a 26. és a 30. pont szerinti 
hozzájárulások[, és a 26. pont szerinti gyermek és ifjúságvédelmi feladatokhoz] igényelhetők az 
egyes jogcímekben meghatározott feltételek megléte esetén.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 



- 573 - 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
542/2.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabá-
lyok 7. pont módosítását javasolja:     
 
/Kiegészítő szabályok:/ 
 
„7. A 11. ab)-17. pontban szereplő hozzájárulásokat azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, 
amelyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működé-
sének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) 
Korm. rendelet, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi  szolgáltató tevékenység engedélyezésé-
ről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) 
Korm. rendelet szerinti működési engedéllyel rendelkeznek a következők szerint: 
  
– a 11. ab), 11. ac), a 11. b[a]b)-11. b[d]c)[, 12. d)] pontokban szereplő hozzájárulások akkor igé-
nyelhetők, ha a fenntartó a működési engedély iránti kérelmét legkésőbb 2005. január 31-én benyúj-
totta, 
 
– a 12. [a-c)] pont[ok]ban szereplő hozzájárulás[ok] akkor igényelhető[k], ha a fenntartó a szolgál-
tatást a Szoc.tv. 57. § (4) bekezdése alapján alapszolgáltatási központként működteti, vagy ha gon-
dozási központ keretében már 2004-ben is működtette, és a megfelelő jogcímű normatív hozzájáru-
lásra jogosult volt, 
 
– a 11. ad), 11. ba), 11. bd), 11. be), 11. bf), 11. bg), a 13.-17. b) pontokban szereplő hozzájárulások 
igényléséhez a működési engedéllyel 2004. december 31-én rendelkeznie kell a fenntartónak, illetve 
2005. év folyamán belépő új szolgáltatások esetén a működési engedély megszerzését követő hó 1-
jétől jogosult a fenntartó a normatív hozzájárulásra.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 
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16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
542/3.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabá-
lyok 8. pont módosítását javasolja:     
 
/Kiegészítő szabályok:/ 
 
„8. [A 11. ad), 11. ba)-11. bc), 12. a)-d) pontban szereplő hozzájárulások teljes összege abban 
az esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében működik. Töredékévi működtetés esetén a 
hozzájárulás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó 
napjáig jár.] A 11. ad),  11. ba)-11.bc) pontban szereplő hozzájárulások teljes összege abban az 
esetben jár, ha 
  
- a szolgáltatás a tárgyév egészében működik és 
 
- a szolgáltató teljesíti a külön jogszabályban meghatározott kötelező éves munkaóraszámot. 
 
Töredékévi működtetés esetén a töredékév időtartama és az időarányos kötelező munkaóraszám 
együttes figyelembevételével jár a hozzájárulás, amit az elszámoláskor kell figyelembe venni. 
 
A 11. bg) és a 12. pontban szereplő hozzájárulások teljes összege abban az esetben jár ha a szolgál-
tatás a tárgyév egészében működik, egyébként a támogatás időarányosan illeti meg a fenntartót. 
 
Töredékévi működtetés esetén a hozzájárulás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve 
megszűnése hónapjának utolsó napjáig jár.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
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526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
542/4.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabá-
lyok 9. pont módosítását javasolja:     
 
/Kiegészítő szabályok:/ 
 
„9. A 11. ab)-11. ad), 11. ae), 11. ba)-11. bd), 17. b) pontban szereplő feladatokhoz kapcsolódó 
normatív hozzájárulásra jogosult a fenntartó abban az esetben is, ha a szolgáltatást a Szoctv. 120-
122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-ában foglalt ellátási szerződés alapján biztosítja.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 
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IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/5. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
542/5.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabá-
lyok 10. pont módosítását javasolja:     
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/Kiegészítő szabályok:/ 
 
„10. A 11. ab)-17. a-b) pontban szereplő feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásra jogosult 
a fenntartó abban az esetben is, ha a szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és együtt-
működéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás kereté-
ben biztosítja.  Intézményi társulás keretében történő működtetése esetén 
 
– a jogosultságot a közigazgatási hivatal vezetőjének nyilatkozatával kell igazolni, amelynek tar-
talmaznia kell, hogy a megállapodás törvényes,  
 
– a működési engedély egy példányával a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzatnak ren-
delkeznie kell. 
 
Támogató szolgálat, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi társulás 
keretében történő működtetése esetén a 11. ba), a 11. bb), a 11. bd) pont alatti hozzájárulás akkor 
vehető igénybe, ha a társult települések együttes lakosságszáma eléri a 10000-et.  
Utcai szociális munka intézményi társulás keretében történő működtetése esetén a 11. bc) pont alat-
ti hozzájárulás akkor vehető [j]igénybe, ha a társult települések lakosságszáma eléri az 50 000-et. 
 
Társulás esetén a hozzájárulás igénybevételére az intézményt fenntartó gesztor települési önkor-
mányzat jogosult. 
 
A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás intézményi társulás keretében történő működtetése ese-
tén a 11. ae) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések lakosságszáma 
eléri az 5 000-et. A hozzájárulás igénybevételére a társulásban részt vevő önkormányzatok saját la-
kosságszámuk alapján jogosultak.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 
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igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. 

- 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
542/6.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1721. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 198/1., 232/1., 241/1., 243/1., 246/1., 332/5., 444/2., 1212/1., 1213/1., 
1228/2., 1249/1., 1334/1., 1403/1., 1564/1., 1566/2., 1637/4., 1658/1., 1671/21., 1835/1., 1984/6., 
2075/1., 2076/2., 2077/3., 2080/2., 2081/2., 2082/2., 2083/2., 2084/2., 2116/1., 2119/1., 2129/1., 
2130/1., 2137/1., 2138/2., 2148/1., 2151/1., 2154/2., 2158/1., 2163/7., 2175/2., 2176/1., 2178/1., 
2180/1., 2181/1., 2181/3., 2183/1., 2184/3., 2188/2., 2206/1., 2208/2., 2209/4., 2218/1., 2230/5., 
2231/5., 2278/2., 2299/1. és 2299/2. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő 
szabályok kiegészítését javasolja a következő új 11.pont  felvételével:     
 
/Kiegészítő szabályok:/ 
 
„11. A 28. pont szerinti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a 28. pont szerinti feladat ellátásában 
közreműködők nem számolnak fel díjat (beiratkozási díj, térítési díj, egyéb díjak) az állományukban 
lévő dokumentumok, kulturális javak köz- és felsőoktatási célú felhasználáshoz.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1962. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

4. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKAT 
MEGILLETŐ  SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MEGOSZTÁSA 

542/7.  Tasó László képviselő - kapcsolódva a T/11700/1156. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 
264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 
303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 
2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 
2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 
2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 
2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 
2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 
2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. pontjai) - a törvényja-
vaslat 4. számú melléklet B) rész I. pont módosítását javasolja:     
 
/B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az 
I-III. pont szerint./ 
 
„I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad 
 
Előirányzat:  239 693,4 234 233,4 millió forint 
 
- A 3. számú melléklet 1-10. és 27-29. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jog-
címének forrása 100,00%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet    29. jogcím [2 235,2] 5 000,0”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540/10. (1907. sz. jav. - 3.mell. 29. ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1907. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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542/8.  Jauernik István, Gulyás József és Pál Tibor képviselők - kapcsolódva a T/11700/1112. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 234., 2110. és 2224. pontjai) 
- a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. pont módosítását javasolják:     
 
/B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az 
I-III. pont szerint./ 
 
„I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad 
 
Előirányzat:  239 693,4 234 233,4 millió forint 
 
- A 3. számú melléklet 1-10. és 27-29. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet [III. és] IV. jog-
címének forrása 100,00%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  1. jogcím 10 838,7 
   2. jogcím 11 605,6 12 798,9 
   3. jogcím  4 500,0 
   4. jogcím 1 150,9 
   5. jogcím 11 291,3 
   6. jogcím 2 551,6 
   7. jogcím 6 103,3 
   8. jogcím 5 736,9 
   9. jogcím 60 748,9 
   10. jogcím 14 236,9 
   27. jogcím 12 523,3 
   28. jogcím 6 253,5 
   29. jogcím 2 235,2 
 = 8. számú melléklet  [III. jogcím 30 968,6] 
   IV. jogcím 162,9 
- A 8. számú melléklet III. jogcímének forrása 99,9 %-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
= 8. számú melléklet III. jogcím 30 668,6 millió forint 
- A 3. számú melléklet 11. jogcímének forrása 28,09%-ban 0,28 az átengedett személyi jövedelem-
adó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  11. jogcím 7 808,1 78,9 
- A 3. számú melléklet 12-18. jogcímének forrása 70,00%-ban az átengedett személyi jövedelem-
adó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  12. jogcím 856,4 
   13. jogcím 13 720,7 
   14. jogcím 17 664,0  
   15. jogcím 1 320,8  
   16. jogcím 12 400,1  
   17. jogcím 5 808,9  
   18. jogcím 282,7”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 309/2. (1934. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/13. 
(1934. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím új 3. alc ), 555/10. (1934. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 555/12. (1934. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1934. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a 
Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság 
ülésén nem ért egyet.   
 
 
542/9.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. pont mó-
dosítását javasolja:     
 
„I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad 
 
Előirányzat:  [239 693,4 234 233,4] 232 584,0 millió forint 
 
- A 3. számú melléklet 1-10. és 27-29. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jog-
címének forrása 100,00%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  1. jogcím 10 838,7 
   2. jogcím 11 605,6 12 798,9 
   3. jogcím  4 500,0 
   4. jogcím 1 150,9 
   5. jogcím 11 291,3 
   6. jogcím 2 551,6 
   7. jogcím 6 103,3 
   8. jogcím 5 736,9 
   9. jogcím 60 748,9 
   10. jogcím 14 236,9 
   27. jogcím 12 523,3 
   28. jogcím 6 253,5 
   29. jogcím 2 235,2 
 = 8. számú melléklet  III. jogcím 30 968,6 
   IV. jogcím 162,9 
- A 3. számú melléklet 11. jogcímének forrása [28,09%-ban 0,28] 16,86 %-ban az átengedett sze-
mélyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  11. jogcím [7 808,1 78,9] 4 623,1 
- A 3. számú melléklet 12-18. jogcímének forrása 70,00%-ban az átengedett személyi jövedelem-
adó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  12. jogcím 856,4 
   13. jogcím 13 720,7 
   14. jogcím 17 664,0  
   15. jogcím 1 320,8  
   16. jogcím 12 400,1  
   17. jogcím 5 808,9  
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   18. jogcím 282,7”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/4. (2076. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 298/5. (2076. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 303/12. (2076. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 542/11. (2076. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 543/3. 
(2076. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2076. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
542/10.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. pont 
módosítását javasolja:     
 
„I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad 
 
Előirányzat:  [239 693,4 234 233,4] 233 281,0 millió forint 
 
- A 3. számú melléklet 1-10. és 27-29. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jog-
címének forrása 100,00%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  1. jogcím [10 838,7] 10 862,0 
   2. jogcím [11 605,6] 12 798,9  
   3. jogcím  [4 500,0] 4 627,2 
   4. jogcím [1 150,9] 1 164,3 
   5. jogcím [11 291,3] 11 323,2 
   6. jogcím 2 551,6 
   7. jogcím [6 103,3] 6 565,7 
   8. jogcím [5 736,9] 6 074,3 
   9. jogcím [60 748,9] 60 744,1 
   10. jogcím 14 236,9 
   27. jogcím 12 523,3 
   28. jogcím 6 253,5 
   29. jogcím 2 235,2 
 = 8. számú melléklet  III. jogcím [30 968,6] 30 998,6 
   IV. jogcím [162,9] 197,4 
- A 3. számú melléklet 11. jogcímének forrása [28,09%-ban 0,28] 19,40 %-ban az átengedett sze-
mélyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  11. jogcím [7 808,1 78,9] 5 320,1 
- A 3. számú melléklet 12-18. jogcímének forrása [70,00] 60,00%-ban az átengedett személyi jöve-
delemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  12. jogcím [856,4] 722,8 
   13. jogcím [13 720,7] 11 773,0 
   14. jogcím [17 664,0] 15 108,8  
   15. jogcím [1 320,8] 1 205,4  
   16. jogcím [12 400,1] 10 742,8  
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   17. jogcím [5 808,9] 4 999,4  
   18. jogcím [282,7g] 252,5”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/12. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
542/11.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész II. pont 
módosítását javasolja:     
 
„II. Megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 
 
 Előirányzat:  [19 206,1] 19 903,1 millió forint 
 
Ebből minden megyei önkormányzatot megillet: 
 a) egységesen 538 millió forint, 
 b) a megye 2004. január 1-jei lakosságszáma után  [150] 232 forint/fő, 
 c) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 33 300 forint/ellátott. 
A c) pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3. számú mellékletének 11. be), bf), 13. a-
d), 14., 16., 17. számú jogcíméhez kapcsolódó ellátott, a 15. számú jogcímhez kapcsolódó férőhely, 
a 19. a), 20. aa), ba), c)-e), 21. aa), b)-d), 22., 23., 24. a)-c), 26. a) számú jogcímhez kapcsolódó el-
látott, oktatott létszámot együttesen kell alapul venni. 
A B)/I. és a B)/II. c) pont szerinti személyi jövedelemadó összege az e törvény 3. és 8. számú mel-
lékletének idekapcsolódó normatív támogatásait és hozzájárulásait megalapozó mutatószámok ala-
kulását követi.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/4. (2076. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 298/5. (2076. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 303/12. (2076. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 542/9. (2076. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 543/3. (2076. 

sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2076. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
542/12.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész II. pont 
módosítását javasolja:     
 
„II. Megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 
 
 Előirányzat: [19 206,1] 19 206,0 millió forint 
 
Ebből minden megyei önkormányzatot megillet: 
 a) egységesen 538 millió forint, 
 b) a megye 2004. január 1-jei lakosságszáma után  150 forint/fő, 
 c) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után [33 300] 33 841 forint/ellátott. 
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A c) pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3. számú mellékletének 11. be), bf), 13. a-
d), 14., 16., 17. számú jogcíméhez kapcsolódó ellátott, a 15. számú jogcímhez kapcsolódó férőhely, 
a 19. a), 20. aa), ba), c)-e), 21. aa), b)-d), 22., 23., 24. a)-c), 26. a) számú jogcímhez kapcsolódó el-
látott, oktatott létszámot együttesen kell alapul venni. 
A B)/I. és a B)/II. c) pont szerinti személyi jövedelemadó összege az e törvény 3. és 8. számú mel-
lékletének idekapcsolódó normatív támogatásait és hozzájárulásait megalapozó mutatószámok ala-
kulását követi.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/13. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. 

sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
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551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
542/13.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. pont 
előirányzat módosítását javasolja:     
 
/III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése/ 
 
„Előirányzat:  [96 700,8] 96 732,2 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
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542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
542/14.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. pont 1. 
alpont módosítását javasolja:     
 
/III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése/ 
 
„1. Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél az A) pont szerinti személyi jövedelem-
adó-bevétel és a 2. pont szerinti iparűzési adóerőképesség - a 2004. január 1-jei lakosságszámra - 
együttesen számított egy főre jutó összege nem éri el a 4. pontban szereplő összeget, a bevétel e 
szintig kiegészül. 
Ha az egy főre jutó összeg nagyobb a 4. pontban szereplő összegnél, akkor a központi költségvetési 
kapcsolatból származó forrásokból az önkormányzatot együttesen megillető összeg az 5. pontban 
szereplő számítási módszer alapján csökkentésre kerül. (A kiegészítés és a csökkentés a továbbiak-
ban együtt: jövedelemkülönbség mérséklése.) 
A 2005. évben a 2003. évi tényleges jövedelemkülönbség mérsékléshez képest bekövetkező pozí-
cióromlás nem haladhatja meg a 4. a)-g) pont szerinti - az önkormányzat típusának megfelelő - ér-
tékhatár és a 2004. január 1-jei lakosságszámmal számított összeg 7%-át, de nem lehet kevesebb a 
kiegészítés csökkenés vagy beszámítás növekedés összegének 65%-ánál. 
Az önkormányzat közigazgatási státusát a 2004. augusztus 1-jei állapotnak megfelelően kell alapul 
venni.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 
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1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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542/15.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. pont 4. 
alpont módosítását javasolja:     
 
/III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése/ 
 
„4. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő lakoson-
kénti értékhatár forintban: 
 a) község 500 főig   26 220 
 b) község 501-2000 főig    27 850 
 c) község 2000 fő felett    29 600 
 d) város 10 000 főig    30 558 
 e) város 10 000 fő felett    36 300 
 f) megyei jogú város    38 800 
 g) főváros (kerületekkel együtt)  38 900 
 
Az a)-[e)]f) pontban szereplő [nem kötelező] térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzat-
ok esetén az értékhatár a II. c) pont szerinti fajlagos összeg és e törvény 3. számú melléklet 14-16., 
20. c)-e), 21. b)-d), 22., 23. pont szerinti ellátottak, férőhelyek és oktatottak együttes száma szorza-
tának a település 2004. január 1-jei lakosságszámára vetített összegével tovább nő.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
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542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
542/16.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. pont 5. 
alpont módosítását javasolja:     
 
/III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése/ 
 
„5. A 4. pont szerinti értékhatár %-ában a levonás sávonkénti számítása 2005-ben: 
 
A 3. pontban szereplő  
értékhatár %-ában sávonként  Sávonként a levonásra kerülő  
egy főre jutó összeg  A normatív hozzájárulásból  
levonásra kerülő összeg 
 %-ban  forint/fő  %-ban  forint/fő  4. oszlop összesen x a település  
2004. január 1-jei lakosságszáma  
forintban 
 1.  2.  3.  4.  5. 
 100-125    0    - 
 125-150    25    - 
 150-170    35    - 
 170-180    50    - 
 180-200    80    - 
 200 felett    90    - 
 Levonandó összesen:  -  -     
A levonandó összeg azonban nem lehet több, mint a települési önkormányzatot - beleértve a helyi 
kisebbségi önkormányzatokat is - a kötelezően ellátandó feladatai után e törvény 3. számú melléklet 
1., 2., 4., 5., 7-12., 17., 19. a), 20. aa), ba), 21. aa), 24. a-c), 25., 26. ab), ac), 27-29. pontja alapján 
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megillető normatív hozzájárulás összegének 80%-a. Községi önkormányzatoknál a levonandó ösz-
szeg felső határába nem számítanak bele az intézményfenntartó települést megillető 25. a) és b) 
jogcím szerint, valamint a 25. aa) jogcím[hez kapcsolódó] mutatószáma alapján a [járó 19. a),] 20. 
[aa),] ba)[, 21. aa), 24. a)-c), 26. ab), ac)] jogcím szerinti fajlagos összeggel és a 25. ab) jog-
cím[hez kapcsolódó] mutatószáma alapján a [járó] 20. c)[, d), 21.b)] jogcím szerinti fajlagos ösz-
szeggel számolt normatív hozzájárulások.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 
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6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

5. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL 
FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK 

542/17.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 2. pont igény mó-
dosítását javasolja:     
 
/2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása/ 
 
„Az előirányzat azoknak a településeknek a támogatására szolgál, amelyeken az önkormányzati, az 
állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgálta-
tás, valamint a más vízközmű társaságtól vásárolt (átvett) lakossági célú ivóvíz ráfordításai maga-
sak. A[z] támogatás igénylésének és elbírálásának [igénybejelentés] részletes rendjéről a környe-
zetvédelmi és vízügyi miniszter - a belügyminiszter, a pénzügyminiszter, az egészségügyi miniszter 
és az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter véleményének kikérésével - 2005. 
január [15]31-éig rendeletet ad ki. Az igényekről a - Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ál-
tal vezetett - tárcaközi bizottság javaslata alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter dönt. A 
tárcaközi bizottság - a rendelkezésére álló előirányzat keretei között - az érintett körben figyelembe 
veszi az igénybejelentést megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának mennyiségét, az eb-
ben várható változásokat, a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításait, valamint azt, hogy 
az érintett önkormányzatok - a szolgáltatóval egyeztetett - igénybejelentései képviselő-testületi ha-
tározatokkal alátámasztottak-e. Több települést ellátó szolgáltató esetén vagy regionális érdekek ér-
vényesítésére a támogatás összegét a bizottság a támogatási küszöbérték feletti települések átlagos 
fajlagos ráfordításai alapján is megállapíthatja. A támogatás megállapításánál az elismert ráfordítá-
son belüli értékcsökkenési leírás, illetve az önkormányzati használati díjban szereplő értékcsökke-
nési leírást pótló hányad nem haladhatja meg az eszközök pótlásának, felújításának céljaira felhasz-
nált mértéket. A tárcaközi bizottság intézkedik arról is, hogy a jóváhagyott összeg az egy települést 
ellátó vízközmű esetén a szolgáltató székhelye szerinti önkormányzathoz, több települést ellátó víz-
közmű esetén pedig az igénybejelentésben megjelölt önkormányzathoz kerüljön átutalásra. A jóvá-
hagyott összeget, ezen belül az eszközök pótlására és felújítására jóváhagyott összeget az önkor-
mányzat, illetve a szolgáltató dokumentálható és ellenőrizhető módon, kizárólag a lakossági ivóvíz- 
és szennyvízszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére használhatja fel. Ennek érdekében az ön-
kormányzat és a szolgáltató szerződésben állapodik meg, amely rögzíti a központi költségvetésből 
kapott összeg pontos rendeltetését, és azt, hogy az összeg önkormányzathoz érkezésétől számított 
sürgős továbbutalása milyen időtartamon belül történik meg. Az előirányzat szolgál részbeni fede-
zetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ráfordításaira is.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 
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84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 543/2. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
543/1.  Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/11700/1050. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2170. pontja) - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. pont előirány-
zat módosítását javasolja:     
 
10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 
„Előirányzat: [25 300,0] 24 000,0 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 301/2. (1804. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 303/6. 
(1804. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 536/1. (1804. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1804. 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 nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
543/2.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. pont előirány-
zat módosítását javasolja:     
 
/10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása/ 
 
„Előirányzat: [25 300,0] 21 941,3 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 



- 596 - 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/4. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
543/3.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. pont előirány-
zat módosítását javasolja:     
 
/10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása/ 
 
„Előirányzat: [25 300,0] 24 603,0 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26/4. (2076. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 298/5. (2076. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 303/12. (2076. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 542/9. (2076. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/11. 
(2076. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2076. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
543/4.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. pont igény mó-
dosítását javasolja:     
 
/10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása/ 
 
„A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak a feladatellátás racioná-
lisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2004. szeptember 30. napját követően 
hozott döntéseikhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez. Az öregségi nyugdíj-
korhatárt két éven belül elérők munkaviszonyának megszüntetése (felmentés vagy korengedményes 
nyugdíjazás) esetén kizárólag a kisebb összegű kötelezettségvállalásnak megfelelő támogatás adha-
tó. Amennyiben a létszámcsökkentéssel érintett személy az önkormányzat racionalizálási döntését 
követő 6 hónapon belül a rá irányadó öregségi nyugdíjjogosultság feltételeinek megfelel, támogatás 
szempontjából nem vehető figyelembe. 
Az öregségi nyugdíjkorhatárt két éven belül elérő személyek esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgató-
ság által megküldött szolgálati idő igazolása szükséges. 
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel kapcsolat-
ban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse. További feltétel, hogy a 
megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó több-
letfeladatok ezt indokolttá teszik. Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultak, illetve az abban ré-
szesülők esetében kizárólag a felmentési illetmény támogatható. 
A pályázatok benyújtása négy ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem 2005. március 
31., II. ütem 2005. június 30., III. ütem 2005. augusztus 31., IV. ütem 2005. október 15. 
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabá-
lyairól a belügyminiszter – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – 2005. február 15-éig rendeletet 
ad ki. 
Az előirányzat szolgál a Prémium Évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról szó-
ló törvény szerinti munkáltatói kifizetések forrásául is.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
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523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
543/5.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 12. pont igény mó-
dosítását javasolja:     
 
/12. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása/ 
 
„Támogatásra jogosultak azok a települési önkormányzatok, amelyek a hulladékgazdálkodásról szó-
ló 2000. évi XLIII. törvény alapján települési hulladékgazdálkodási tevékenységet látnak el. 
 
A területi hulladékgazdálkodási tervekről szóló 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendeletben meghatározott 
települési szilárd- és folyékony hulladék mennyiségek, valamint a 2004. január 1-jei lakosságszá-
mok arányában számított régiónkénti előirányzatot e törvény 19. számú melléklete tartalmazza. 
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A támogatás [részletes] feltételeit, a folyósítás és elszámolás rendjét a Kormány e törvény 65. §-
ának (4) bekezdése szerinti rendeletben szabályozza.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 549/3. (2071. sz. jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 
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előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
543/6.  Jauernik István, Pál Tibor, Ecsődi László és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1159. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2249. pontja) 
- a törvényjavaslat 5. számú melléklet 19. pont módosítását javasolják:     
 
„19. A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzése, és modellkísérletek támogatása 
 
Előirányzat: 6 500,0 millió forint 
Támogatás illeti meg az egyes közszolgáltatások hatékonyabb szervezése, működése, fejlesztése, a 
közszolgáltatások színvonalának javítása érdekében – a külön törvényben meghatározott kistérség 
határain belül – megalakuló többcélú kistérségi társulást. 
 
Amennyiben a többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása mértékének, igénylésének, dön-
tési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 65/2004. (IV.15.) 
Korm. rendelet 1. §-ának b) pontja szerint megalakult társuláshoz a – külön törvényben meghatáro-
zott – kistérségen belül valamennyi önkormányzat csatlakozik, úgy a társulás a később csatlakozott 
települési önkormányzatok után igényelhet támogatást.  
 
Az előirányzatból támogatás nyújtható a 2004. évi többcélú kistérségi modellkísérletek folytatására, 
illetve új modellkísérletek támogatására is. 
 
A támogatás mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 
részletes feltételeit a Kormány 2005. február 15-éig rendeletben szabályozza.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1936. 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 Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
543/7.  Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/11700/1159. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2249. pontja) - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 19. pont igény 
módosítását javasolja:     
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/A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok/ 
 
/19. A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzése/ 
 
„Támogatás illeti meg az egyes közszolgáltatások hatékonyabb szervezése, működése, fejlesztése, a 
közszolgáltatások színvonalának javítása érdekében – a külön törvényben meghatározott kistérség 
határain belül – megalakuló többcélú kistérségi társulást. 
 
Amennyiben a többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása mértékének, igénylésének, dön-
tési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 65/2004. (IV.15.) 
Korm. rendelet 1. §-ának b) pontja szerint megalakult társuláshoz a – külön törvényben meghatáro-
zott – kistérségen belül [valamennyi] további önkormányzat csatlakozik, úgy a társulás a később 
csatlakozott települési önkormányzatok után igényelhet támogatást.  
 
A támogatás mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 
részletes feltételeit a Kormány 2005. február 15-éig rendeletben szabályozza.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1903. 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 támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
543/8.  Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/11700/1159. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2249. pontja) - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 19. pont igény 
módosítását javasolja:     
 
/A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok/ 
 
/19. A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzése/ 
 
„Támogatás illeti meg az egyes közszolgáltatások hatékonyabb szervezése, működése, fejlesztése, a 
közszolgáltatások színvonalának javítása érdekében – a külön törvényben meghatározott kistérség 
határain belül – megalakuló többcélú kistérségi társulást. 
 
Amennyiben a többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása mértékének, igénylésének, dön-
tési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 65/2004. (IV.15.) 
Korm. rendelet 1. §-ának b) pontja szerint megalakult társuláshoz a – külön törvényben meghatáro-
zott – kistérségen belül valamennyi önkormányzat csatlakozik, úgy a társulás a később csatlakozott 
települési önkormányzatok után igényelhet támogatást.  
 
A támogatás mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 
részletes feltételeit a Kormány 2005. [február 15-éig] január 31-éig rendeletben szabályozza.”    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1902. 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 egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
547/1.  Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/11700/1161. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2252. pontja) - 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 30-áig megalakult, legalább a közoktatási, szociális, 
egészségügyi és területfejlesztési feladatokat vállaló többcélú kistérségi társulások. A támogatás fel-
tétele, hogy a többcélú kistérségi társulás, illetve az annak keretein belül működő intézményfenntar-
tó társulások és intézmények [valamennyi vállalt és] a támogatásban részesülő feladat esetében tel-
jesítsék az adott ágazatra vonatkozó – külön kormányrendeletben meghatározott – követelménye-
ket. 
A támogatás felhasználható a többcélú kistérségi társulás keretein belül ellátott közoktatási, szociá-
lis, gyermekjóléti, belső ellenőrzési, valamint mozgókönyvtári feladatok működési kiadásainak 
normatív alapú támogatásához. A többcélú kistérségi társulás:  
- a közoktatási feladatok esetében a többcélú kistérségi társulás keretein belül működő intézmény-
fenntartó társulások, valamint intézmények által ellátott többletfeladatok alapján, továbbá 
- a szociális, gyermekjóléti, belső ellenőrzési és mozgókönyvtári feladatok társulásban történő ellá-
tásának többletfeladatai 
alapján jogosult támogatásra. 
A támogatás mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 
részletes feltételeit a Kormány 2005. január 31-éig rendeletben szabályozza.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1901. 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 egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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547/2.  Jauernik István, Farkas Imre és Pál Béla képviselők - kapcsolódva a T/11700/1161. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2252. pontja) - a törvényja-
vaslat 5. számú melléklet 20. pont igény módosítását javasolják:     
 
/A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok/ 
/20. Többcélú kistérségi társulások normatív működési támogatása/ 
 
„Támogatást igényelhetnek a 2004. [szeptember] november 30-áig megalakult, [legalább a közok-
tatási, szociális, egészségügyi és területfejlesztési feladatokat vállaló] alábbi feltételeket teljesítő 
többcélú kistérségi társulások[.]: 
 
a) a társuláshoz az adott kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat csatlakozott és 
legalább a közoktatási, szociális/gyermekjóléti, egészségügyi és területfejlesztési feladatokat vállal-
ták, vagy 
 
b) az adott kistérséghez tartozó települési önkormányzatok több mint felének, de legalább két tele-
pülési önkormányzat részvételével alakult meg és a Társulásban részt vevő települési önkormány-
zatok lakosságszáma eléri a kistérség összlakosságának 60%-át; 
vagy a kistérség határain belüli önkormányzatok 60%-a hozta létre a Társulást és a lakosságszám 
eléri a kistérség összlakosságának 50%-át  
és a társulás vállalta legalább három közszolgáltatási (közoktatási, továbbá választhatóan - szociá-
lis/gyermekjóléti intézményi vagy egészségügyi és további egy választott) feladat ellátását. 
 
A támogatás feltétele, hogy a többcélú kistérségi társulás, illetve az annak keretein belül működő 
intézményfenntartó társulások és intézmények valamennyi vállalt és támogatásban részesülő feladat 
esetében teljesítsék az adott ágazatra vonatkozó – külön kormányrendeletben meghatározott – köve-
telményeket. 
A támogatás felhasználható a többcélú kistérségi társulás keretein belül ellátott közoktatási, szociá-
lis, gyermekjóléti, belső ellenőrzési, valamint mozgókönyvtári feladatok működési kiadásainak 
normatív alapú támogatásához. A többcélú kistérségi társulás:  
- a közoktatási feladatok esetében a többcélú kistérségi társulás keretein belül működő intézmény-
fenntartó társulások, valamint intézmények által ellátott többletfeladatok alapján, továbbá 
- a szociális, gyermekjóléti, belső ellenőrzési és mozgókönyvtári feladatok társulásban történő ellá-
tásának többletfeladatai 
alapján jogosult támogatásra. 
A támogatás mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 
részletes feltételeit a Kormány 2005. január 31-éig rendeletben szabályozza.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1933. 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, 
- a Szociális bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, a Szociális bizottság, a Területfejlesztési bizottság 
ülésén egyetért, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
549/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1193. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 548. pontja) - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 22. pont módosítását 
javasolja:     
 
„22. Az ECDL számítógép-kezelői vizsga, [és] a nyelvvizsga és a sportiskola díjának visszatérítése 
 
Előirányzat:  500,0 millió forint 
 
c) Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatot - ha külön jogszabály szerint - közoktatási típusú 
sportiskolát működtet.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1954. 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.   
 
 
549/2.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1193. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 548. pontja) - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 22. pont módosítását 
javasolja:     
 
„22. Az ECDL számítógép-kezelői vizsga, [és] a nyelvvizsga és az érettségi vizsga díjának visszaté-
rítése 
 
Előirányzat:  500,0 millió forint 
 
c) Támogatás illeti meg a feladatvégzést ellátó helyi önkormányzatot, ha a középiskolában 2002-
ben, 2003-ban vagy 2004-ben érettségizett, az önkormányzat illetékességi területén állandó lakos-
ként nyilvántartott személy bármelyik szinten kiegészítő érettségi vizsgát tett, vagy szintemelő 
vizsgaként a felsőoktatási intézmény által a jelentkezés feltételéül meghatározott emelt szintű érett-
ségi vizsgát tett. A támogatás egy személy után legfeljebb két tantárgyból lehetséges - a jogszabály-
ban meghatározott összegben -, ha a vizsgázó igazolja, hogy sikeresen levizsgázott és felsőoktatási 
intézménybe jelentkezett.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1955. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
549/3.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 23. pont igény mó-
dosítását javasolja:     
 
/23. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása/ 
 
„Igényelheti az az önkormányzat, amely a 2005. év egészében helyi közforgalmú közlekedést lebo-
nyolító gazdálkodó szervezetet illetve költségvetési szervet tart fenn, a jogszabályokban előírt ese-
tekben a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására a közszolgáltatási szerződést az önkormány-
zati, állami és egyéb szolgáltatókkal megkötötte, vagy a tevékenység gyakorlásának jogát koncesz-
sziós szerződésben időlegesen átengedte (továbbiakban: helyi közlekedés).  
 
A támogatás az önkormányzatok között a 2004. évben ténylegesen teljesített férőhely-kilométer 
arányában kerül elosztásra, figyelembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok, illetve település-
kategóriák [eltérő] súlyozott 2004. évi üzemi szintű fajlagos ráfordításait is. 
 
A támogatás igénylésénél az önkormányzat – képviselőtestületi határozattal alátámasztva – nyilat-
kozik, hogy a helyi közlekedés ellátásához [működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és esz-
közfenntartási ráfordításaihoz)] 2005-ben milyen összegű saját forrás átadásával járul hozzá. A 
központi támogatás összege ezt az önkormányzati saját forrást nem haladhatja meg. 
A támogatás igénylésének, döntési rendjének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának 
részletes szabályairól a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a belügyminiszter - a pénz-
ügyminiszterrel egyetértésben - 2005. január 31-éig együttes rendeletet ad ki.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 
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fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/4. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
549/4.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 24. pont igény mó-
dosítását javasolja:     
 
/24. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatá-
sa/ 
 
„A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó szilárd burkolatú belterületi közutak ka-
pacitást nem növelő burkolatfelújítására (a továbbiakban: burkolatfelújítás), az e célra fordított for-
rásaikkal [arányosan] megegyező mértékű támogatást igényelhetnek. A társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munka-
nélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 7/2003. (1. 14.) Korm. rendelet által meghatáro-
zott települések önkormányzatai burkolatfelújításra fordított forrásaik 140%-át igényelhetik támo-
gatásként. 
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A települési önkormányzatok tulajdonában lévő szilárd burkolatú belterületi utak a 2002. évre szóló 
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról rendelkező 198/2001. (X.19.) Korm. rendelet szerinti 
1390. számú „A helyi közutak adatai” elnevezésű jelentésben meghatározott, 2002. december 31-ei 
állapotnak megfelelő [alap]burkolatterülete arányában - a forgalom sűrűséget kifejező alábbi sú-
lyokkal - számított régiónkénti előirányzatot e törvény 19. számú melléklete tartalmazza. 
 
Súlyok: 
- főutak: főváros 15, megyei jogú város 7,5, egyéb település 5, 
- gyűjtőutak: főváros 5, megyei jogú város 2,5, egyéb település 2, 
- lakó és kiszolgáló utak: 1. 
 
A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat együttesen legalább 4100,0 millió forint 
illeti meg a Közép-Magyarországi Régió előirányzatából. 
 
A 2006. évre a régiónkénti 2005. évi eredeti előirányzat 50%-ára vállalható kötelezettség. 
 
A támogatás [részletes] feltételeit, a folyósítás és elszámolás rendjét – ideértve a támogatás szem-
pontjából elismerhető fajlagos felújítási kiadást is - a Kormány e törvény 65. §-ának (4) bekezdése 
szerinti rendeletben szabályozza.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
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(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
549/5.  Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/11700/1710. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 288/3. és 2266/2. pontjai) - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 25. 
pont módosítását javasolja:     
 
„25. Fővárosi kerületek és egyes települési önkormányzatok belterületi útjainak szilárd burkolattal 
való ellátása 
 
Előirányzat: 2 500,0 millió forint 
 
Az előirányzatból [1700] 1000 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan útállomá-
nyának kerületi hosszúsága arányában jár a 2003. december 31-jei állapotnak megfelelően, amely 
adatokat a 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról rendelkező 215/2003. 
(XII.10.) Korm. rendelet szerinti 1616/04. számú KSH által készített „Jelentés az önkormányzatok 
tulajdonában lévő ingatlanvagyonról” (a továbbiakban: Jelentés) tartalmazza.  A támogatás a burko-
latlan utak szilárd burkolattal való ellátását, a  csapadékvíz elvezetését, valamint a burkolás közvet-
len előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítését célozza. A tá-
mogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. 
Amennyiben az útépítési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével en-
gedélyezi, akkor annak költségei is figyelembe vehetők. Ha a jelenleg csatornázott területek szilárd 
burkolattal történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a támogatás a 
csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (egy beruházásban) megvalósuló útburkolásra 
fordítható.  
 
Az előirányzatból [800] 300 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan egyesített 
rendszerű közcsatornával ellátott útállományának kerületi hosszúságai arányában jár a 2003. de-
cember 31-jei állapotnak megfelelően, amely adatokat a Jelentés tartalmazza. A támogatás az egye-
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sített rendszerű közcsatornával ellátott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását szolgál-
ja.  
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, az e 
jogcímen a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, az önkormányzathoz 
beérkezett, az önkormányzat által igazolt számlák alapján történik. A támogatás folyósítása négy 
egyenlő részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik. 
 
Az előirányzatból 1200 millió forintot azon városok úthálózatának kiépítésére kell fordítani, ame-
lyeknél a szilárd burkolatú utak aránya nem éri el az 50 %-ot. A támogatás igénylésének, döntési 
rendjének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól a gazdasági és 
közlekedési miniszter, valamint a belügyminiszter - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - 2005. ja-
nuár 31-éig együttes rendeletet ad ki.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 307/3. (1904. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 25.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1904. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
550/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését java-
solja a következő új 26. pont  felvételével:     
 
„26. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 
 
Előirányzat : 1278,0 millió forint 
 
Támogatás illeti meg  a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott közoktatási intézményekben a 
2005. évi középszintű és (a 13. évfolyamon) a hagyományos rendszer szerint megszervezett érettsé-
gi vizsgák, valamint a szakmai vizsgák lebonyolításához. A hozzájárulás kizárólag a Közokt. tv. 
114.  §-ában meghatározott ingyenes vizsgák után vehető igénybe. 
 
A támogatás mértékének, igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az 
oktatási miniszter 2005. március 15-éig rendeletet ad ki.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
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(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 551/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
550/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a 
következő új 27. pont  felvételével:     
 
„27. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 
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Előirányzat: 5000,0 millió forint 
 
Kiegészítő támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott költségvetési szer-
veknél foglalkoztatott közalkalmazottak 2004. I. félévi rendszeres személyi juttatásai arányában.  A 
rendszeres személyi juttatásokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott felada-
tok nélkül kell számítani. 
A támogatás folyósítása havonta, időarányosan történik.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 303/10. (2162. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 
307/8. (2162. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 27. alc. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2162. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
550/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a 
következő új 27. pont  felvételével:     
 
„27. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 
 
Előirányzat: 8400,0 millió forint 
 
Kiegészítő támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott költségvetési szer-
veknél foglalkoztatott közalkalmazottak 2004. I. félévi rendszeres személyi juttatásai arányában. A 
rendszeres személyi juttatásokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott felada-
tok nélkül kell számítani. 
A támogatás folyósítása havonta, időarányosan történik.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 303/11. (2161. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 
307/7. (2161. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 27. alc. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

6. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 
MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEGÉSZÍTŐ  

TÁMOGATÁSOK 

551/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont előirányzat 
módosítását javasolja:     
 
/1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása/ 
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„Előirányzat: [11700] 12 000 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/2. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/2.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei felvezető szöveg módosítását javasolja:     
 
/1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása/ 
 
„A működési forráshiányból és az önkormányzati kötelező feladatok alacsony szintű ellátási képes-
ségéből 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 forráso-
kon túl a saját források maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedé-
sek mellett sem képesek a kötelező önkormányzati feladatok ellátására, valamint az 1990. december 
31-e előtti hitel-, kötvénykötelezettség és azok tárgyévben esedékes kamatai teljesítésére. 
Az önkormányzattól elvárható bevételek és az elismerhető kiadások számításához e törvény alapján 
a Pénzügyminisztérium részletes módszertani útmutatót (a továbbiakban: útmutató) készít, és arról - 
a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságain (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül - a [tele-
pülési] helyi önkormányzatokat tárgyév február 10-éig tájékoztatja.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 
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fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/3.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.1. alpont felvezető szöveg módosítását javasolja:     
 
/1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása/ 
 
„1.1. Nem igényelhetnek támogatást ezen a címen azok a [települési] helyi önkormányzatok, ame-
lyek(nek):”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 
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1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/4. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 

igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 
551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. 

), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 
551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 

7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 

előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. 

fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/4.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.1. alpont 1.1.3. alpont módosítását javasolja:     
 
/1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása/ 
 
/1.1. Nem igényelhetnek támogatást ezen a címen azok a települési önkormányzatok, ame-
lyek(nek):/ 
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„1.1.3. azon 500 fő feletti lakosságszámú [települési] helyi önkormányzatok, amelyek az 1.2. pont-
ban 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, 
- ha a [települési] helyi önkormányzat az adott feladat ellátására már működő társuláshoz kívánt 
csatlakozni, de a társulásban résztvevő önkormányzatok ezt nem tették számára lehetővé.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/5. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény 

felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. 
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(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 

1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 
555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 
555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/5.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.1. alpont 1.1.5. alpont módosítását javasolja:     
 
/1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása/ 
 
/1.1. Nem igényelhetnek támogatást ezen a címen azok a települési önkormányzatok, ame-
lyek(nek):/ 
 
„1.1.5. helyi adó bevezetéséről - ide nem értve a megyei önkormányzatokat - nem döntöttek, illetve 
ilyen bevételt nem terveznek,”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 
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igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény 

felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 

1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 
555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 
555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/6.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.2. alpont igénybevétel feltételei felvezető szöveg módosítását javasolja:     
 
/1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása/ 
 
„1.2 Kapacitás-kihasználtsági feltételek: 
 
a [települési] helyi önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézmé-
nyenként, ezen belül az általános iskolákban évfolyam-csoportonként számított kihasználtsága érje 
el”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
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301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 

1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 

1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 
555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 
555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/7.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.2. alpont igénybevétel feltételei felvezető szöveg a) pont módosítását javasolja:     
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/1.2 Kapacitás-kihasználtsági feltételek: 
a települési önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézményen-
ként, ezen belül az általános iskolákban évfolyam-csoportonként számított kihasználtsága érje el/ 
 
„a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 3. számú mellék-
lete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámnak 
- a 3000 fő vagy ez alatti lakosságszámú települések esetében 50%-át,  
- a 3000 fő feletti lakosságszámú települések és a megyei önkormányzatok esetében a 70%-át, 
továbbá”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 
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1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 
552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. 

sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/8.  Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/11700/1721. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 198/1., 232/1., 241/1., 243/1., 246/1., 332/5., 444/2., 1212/1., 1213/1., 
1228/2., 1249/1., 1334/1., 1403/1., 1564/1., 1566/2., 1637/4., 1658/1., 1671/21., 1835/1., 1984/6., 
2075/1., 2076/2., 2077/3., 2080/2., 2081/2., 2082/2., 2083/2., 2084/2., 2116/1., 2119/1., 2129/1., 
2130/1., 2137/1., 2138/2., 2148/1., 2151/1., 2154/2., 2158/1., 2163/7., 2175/2., 2176/1., 2178/1., 
2180/1., 2181/1., 2181/3., 2183/1., 2184/3., 2188/2., 2206/1., 2208/2., 2209/4., 2218/1., 2230/5., 
2231/5., 2278/2., 2299/1. és 2299/2. pontjai) - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igény-
bevétel feltételei 1.2. alpont igénybevétel feltételei felvezető szöveg b) pont módosítását javasol-
ja:     
 
/1.2 Kapacitás-kihasználtsági feltételek: 
a települési önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézményen-
ként, ezen belül az általános iskolákban évfolyam-csoportonként számított kihasználtsága érje el/ 
 
„b) a 2005/2006. nevelési évben először indított óvodai csoportokban, illetve a 2005/2006. tanévben 
az alapfokú oktatási intézmények 1. és 5. évfolyamain, a hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén 
a 7. évfolyamon évfolyamonként az [65] 50%-át. 
A számításnál a nemzeti és etnikai kisebbségek számára szervezett csoport, illetve osztály létszámát 
figyelmen kívül kell hagyni. A sajátos nevelési igényű nevelésben, oktatásban részt vevő gyerme-
ket/tanulót, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az óvodai, illetve az általános iskolai nevelésben a 
Közokt. tv. 3. számú mellékletének II. 3. pontjára tekintettel kell figyelembe venni.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1900. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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551/9.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.2. alpont igénybevétel feltételei felvezető szöveg b) pont módosítását javasolja:     
 
/1.2 Kapacitás-kihasználtsági feltételek: 
a települési önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézményen-
ként, ezen belül az általános iskolákban évfolyam-csoportonként számított kihasználtsága érje el/ 
 
„b) a 2005/2006. nevelési évben először indított óvodai csoportokban, illetve a 2005/2006. tanévben 
az alapfokú oktatási intézmények 1. és 5. évfolyamain, a hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén 
a 7. évfolyamon évfolyamonként [ a 65] az 50%-át. 
 
A számításnál a nemzeti és etnikai kisebbségek számára szervezett csoport, illetve osztály létszámát 
figyelmen kívül kell hagyni. A sajátos nevelési igényű nevelésben, oktatásban részt vevő gyerme-
ket/tanulót, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az óvodai, illetve az általános iskolai nevelésben a 
Közokt. tv. 3. számú mellékletének II. 3. pontjára tekintettel kell figyelembe venni.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2070. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
551/10.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.2. alpont igénybevétel feltételei felvezető szöveg b) pont módosítását javasolja:     
 
/1.2 Kapacitás-kihasználtsági feltételek: 
a települési önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézményen-
ként, ezen belül az általános iskolákban évfolyam-csoportonként számított kihasználtsága érje el/ 
 
„b) a 2005/2006. nevelési évben először indított óvodai csoportokban, illetve a 2005/2006. tanévben 
az alapfokú oktatási intézmények 1. és 5. évfolyamain, a hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén 
a 7. évfolyamon évfolyamonként a 65%-át. 
A számításnál a nemzeti és etnikai kisebbségek számára szervezett csoport, illetve osztály létszámát 
figyelmen kívül kell hagyni. A sajátos nevelési igényű nevelésben, oktatásban részt vevő gyerme-
ket/tanulót, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az óvodai, illetve az általános iskolai nevelésben a 
Közokt. tv. 3. számú mellékletének II. 3. pontjára tekintettel kell figyelembe venni. Ha az intézmé-
nyen belül összevont csoport, illetve osztály működik, a 2005/2006. nevelési-, illetve tanévben az 
összevont csoport(ok), illetve oszály(ok) átlaglétszámának el kell érnie a Közokt. tv. 3. számú mel-
léklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámnak, az első nevelési-, illet-
ve tanévre az  1. és 5. évfolyamon, a hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon a 
65 %-a, és a második és/vagy harmadik nevelési évre, a 2-4., 5-8. évfolyamokon, a hat évfolyamos 
gimnázium 8. évfolyamán az 50%-a összesített létszámának az egy csoportra, illetve osztályra szá-
mított átlagát.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 
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16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/11. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 

1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 
552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. 

sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/11.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.2. alpont 1.2.1. alpont módosítását javasolja:     
 
/1.2 Kapacitás-kihasználtsági feltételek: 
a települési önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézményen-
ként, ezen belül az általános iskolákban évfolyam-csoportonként számított kihasználtsága érje el/ 
 
„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.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 
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jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/12. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 

1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 
555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 
555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/12.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.2. alpont 1.2.2. alpont módosítását javasolja:     
 
/1.2 Kapacitás-kihasználtsági feltételek: 
a települési önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézményen-
ként, ezen belül az általános iskolákban évfolyam-csoportonként számított kihasználtsága érje el/ 
 
„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.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 
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fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 

1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 
555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 
555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/13.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.4. alpont 1.4.3. alpont módosítását javasolja:     
 
/1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása/ 
 
„1.4.3. A forráshiány számításánál a [települési] helyi önkormányzat elvárható bevételeit - az OEP 
finanszírozási kör nélkül - az e törvényben meghatározott központi költségvetési kapcsolatokból 
származó működési célú forrásai és az intézményi működési bevételek, valamint az önkormányzat-
ok sajátos működési bevételei, a működési célú átvett pénzeszközök, a működési célú kölcsönökből 
és értékpapírokból származó bevételek, továbbá a kötelezettség nélküli működési célú pénzmarad-
vány és a felhalmozási bevételből működésre fordított összeg képezi. Amennyiben az intézményi 
működési és önkormányzati sajátos működési bevételeknek - a megyei önkormányzatoknál az ille-
tékbevétel kivételével - az útmutató szerint korrigált összege az előző évi teljesítéshez képest nem 
növekszik legalább a tárgyévre prognosztizált infláció mértékével, a különbözet csökkenti, valamint 
ha az önkormányzatok - előzőek szerint figyelembe vett - sajátos működési bevételein belül a terve-
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zett iparűzési adó nem éri el a számított iparűzési adóerő-képességet, e különbözet csökkenti a szá-
mított forráshiányt.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 

1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 
555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 
555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/14.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.4. alpont 1.4.3. alpont új 1.4.3.1. pont kiegészítését javasolja:     
 
„1.4.3.1. A megyei önkormányzatoknál az illetékbevétel elvárt növekménye minimálisan: 
 
- az előző év teljesítése 1 %-árak, valamint 
 
- a 2004. december 31-én nyilvántartott, végrehajtható - a megyei jogú városok nélküli - illetékhát-
ralék-állomány 25 %-ának 
 
együttes összege .”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
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542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. 

igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 
552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. 

sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/15.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.4. alpont 1.4.5. alpont módosítását javasolja:     
 
/1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása/ 
 
„1.4.5. A tárgyévet megelőző évben e kiegészítő támogatásban nem részesült önkormányzatoknál 
csökkenti a számított forráshiányt az az összeg, amellyel a tárgyévet megelőző évben a [települési] 
helyi önkormányzat felhalmozási kiadásai meghaladták a felhalmozási bevételeit.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 
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3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/16. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 

1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 
555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 
555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/16.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.4. alpont 1.4.9. alpont módosítását javasolja:     
 
/1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása/ 
 
„1.4.9. Amennyiben a [települési] helyi önkormányzat egy lakosra jutó tárgyévet megelőző évi tel-
jesített 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 
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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 lakosságszáma alapján, az útmutatóban meghatározott 
kategória intervallumának közepétől való elhelyezkedése figyelembevételével kerül meghatározás-
ra. A számításnál a megyei önkormányzat feladatkörébe tartozó feladat ellátását végző intézménye-
ket fenntartó városi önkormányzatok külön kategóriát alkotnak.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/17. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 



- 632 - 

1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 
555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 
555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/17.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.4. alpont 1.4.10. alpont 1.4.10.1. alpont módosítását javasolja:     
 
/1.4.10.  Az 1.4.9. pontban foglalt átlagtól való eltérés számításakor – legfeljebb az országos telepü-
léskategória 100%-os mértékének megfelelő szintig – az önkormányzat 2004. évi kiadását csökken-
ti:/ 
 
„1.4.10.1  a fenntartott nevelési, alapfokú oktatási, közművelődési, szociális intézményekre, vala-
mint a körjegyzőség fenntartására fordított normatív hozzájáruláson, normatív kötött támogatáson, 
átvett pénzeszközökön, valamint a tevékenységhez kapcsolódó működési bevételeken felüli kiadás 
50%-a [a 2004. év január 1-jén] a 3500 fő vagy ez alatti lakosságszámú települési önkormányzat-
nál,”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 
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fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 
552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. 

sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. 

jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/18.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.4. alpont 1.4.11. alpont módosítását javasolja:     
 
/1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása/ 
 
„1.4.11. Az előző pontokban foglalt korrekciókkal számított támogatás nem lehet több az önkor-
mányzat költségvetési rendeletében elfogadott működési célú hitel eredeti előirányzatának összegé-
nél.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 
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fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 

1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 
555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 
555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/19.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.4. alpont kiegészítését javasolja a következő új 1.4.12. alpont  felvételével:     
 
/1.4. A forráshiány összegének megállapításánál a kötelező önkormányzati feladatok - az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatok (a továbbiakban: OEP finanszírozási kör) 
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nélküli – tárgyévet megelőző év tényleges működési kiadásait a tárgyévre vonatkozó költségvetési 
törvényből fakadó kötelezettséggel, továbbá az államháztartás alrendszereitől átvett kötelező felada-
tok előirányzatának összegével növelten lehet figyelembe venni. Az OEP finanszírozási kör tárgy-
évet 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./ 
 
„1.4.12. Amennyiben az előző pontokban foglalt korrekciókkal számított forráshiány összege az 50 
000 forintot nem éri el, az önkormányzat részére 50 000 forint támogatás kerül megállapításra.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 551/21. (2068. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.6. ), 551/27. 
(2068. sz. jav. - 6.mell. 1. igény új 1.10 ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2068. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/20.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.5 alpont módosítását javasolja:     
 
/1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása/ 
 
„1.5. A [települési] helyi önkormányzatok igényüket a Pénzügyminisztériumhoz az Igazgatóságo-
kon keresztül nyújthatják be 2 példányban. Az Igazgatóságokhoz való beérkezés időpontja tárgyév 
április 20-a és tárgyév szeptember 30-a. 
Az igénylést a következő dokumentumokkal együtt kell megküldeni (a tárgyév első félévére vonat-
kozó dokumentumok csak a második határidőre szükségesek): 
- a tárgyévet megelőző év költségvetésének végrehajtásáról, a tárgyévet megelőző évben az önkor-
mányzat pénzmaradványának megállapításáról és felhasználásáról, a tárgyévi költségvetésről, 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 igazolá-
sáról szóló banki bizonylat, 
- a képviselő-testület nyilatkozata 1.1.1.–1.1.5. és 1.1.7., valamint 1.2. pontokban foglaltak igazolá-
sára, illetve vállalására. 
A Pénzügyminisztérium ütemezésének megfelelően az Igazgatóságok az igénybenyújtásra vonatko-
zó határidőket követően - legkésőbb 30 napon belül - a rendelkezésre álló dokumentumok és a helyi 
ismereteik alapján rövid szöveges és számszaki elemzést készítenek a figyelembe vehető forráshi-
ányról. A kérelmeket és azok mellékleteit önkormányzatonként egy példányban a Pénzügyminiszté-
rium részére küldik meg. 
A kérelmek döntés-előkészítése során – indokolt esetben – a Pénzügyminisztérium további infor-
mációkat kérhet az önkormányzatoktól vagy az illetékes Igazgatóságtól.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 
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1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 
555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 
555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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551/21.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.6. alpont módosítását javasolja:     
 
/A működési forráshiányból és az önkormányzati kötelező feladatok alacsony szintű ellátási képes-
ségéből 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 forráso-
kon túl a saját források maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedé-
sek mellett sem képesek a kötelező önkormányzati feladatok ellátására, valamint az 1990. december 
31-e előtti hitel-, kötvénykötelezettség és azok tárgyévben esedékes kamatai teljesítésére. 
Az önkormányzattól elvárható bevételek és az elismerhető kiadások számításához e törvény alapján 
a Pénzügyminisztérium részletes módszertani útmutatót (a továbbiakban: útmutató) készít, és arról - 
a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságain (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül - a telepü-
lési önkormányzatokat tárgyév február 10-éig tájékoztatja./ 
 
„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] dönt. A támogatásokat önkormányzatonként - évente két alkalommal - a Magyar Köz-
lönyben kell közzé tenni.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 551/19. (2068. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. új 1.4.12 ), 
551/27. (2068. sz. jav. - 6.mell. 1. igény új 1.10 ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2068. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/22.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.9. alpont felvezető szöveg módosítását javasolja:     
 
/1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása/ 
 
„1.9. A támogatott [települési] helyi önkormányzat a jóváhagyott támogatásról év végén az útmuta-
tó szerint elszámol. Az elszámolás során a [települési] helyi önkormányzat bemutatja az igénybeje-
lentés alapjául szolgáló feltételrendszer és a nyilatkozatában vállalt kötelezettségei teljesülését, va-
lamint az e melléklet szerinti 1.9.2. – 1.9. 5. pontokban foglaltakat.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 
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IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/23. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 
555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 
555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/23.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.9. alpont 1.9.1. alpont módosítását javasolja:     
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„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 támogatásra nem jo-
gosult, s a jogtalanul igénybe vett teljes támogatást az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-a (1) bekezdésében foglaltak szerint visszafizeti az Áht. 
64/B. §-a (2) bekezdésében foglaltak szerinti kamattal együtt.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/24. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 
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555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 
555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/24.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.9. alpont 1.9.2. alpont módosítását javasolja:     
 
„1.9.2. Amennyiben a [települési] helyi önkormányzat az e melléklet 1.1.6. pontja szerinti egyensú-
lyi feltételnek a teljesített bevételek és kiadások számbavétele alapján nem felel meg, akkor a telje-
sített felhalmozási bevételeket meghaladó felhalmozási kiadások összegével megegyező jogtalanul 
igénybe vett kiegészítő támogatást vissza kell fizetnie.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
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(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 
555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 
555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/25.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.9. alpont 1.9.3. alpont módosítását javasolja:     
 
„1.9.3. Amennyiben a [települési] helyi önkormányzat tárgyévben teljesített működési célú intéz-
ményi bevételei és önkormányzati sajátos - SZJA nélküli - működési bevételei együttesen megha-
ladják 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 többletbevétel 
összegével  
 
megegyező támogatást a központi költségvetés javára vissza kell fizetnie.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 
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fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 
555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 
555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/26.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.9. alpont 1.9.6. alpont módosítását javasolja:     
 
„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 ál-
lapottal megegyező.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.9. 1.9.3. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 
555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 
555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/27.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei kiegészítését javasolja a következő új 1.10. alpont  felvételével:     
 
/A működési forráshiányból és az önkormányzati kötelező feladatok alacsony szintű ellátási képes-
ségéből 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 forráso-
kon túl a saját források maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedé-
sek mellett sem képesek a kötelező önkormányzati feladatok ellátására, valamint az 1990. december 
31-e előtti hitel-, kötvénykötelezettség és azok tárgyévben esedékes kamatai teljesítésére. 
Az önkormányzattól elvárható bevételek és az elismerhető kiadások számításához e törvény alapján 
a Pénzügyminisztérium részletes módszertani útmutatót (a továbbiakban: útmutató) készít, és arról - 
a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságain (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül - a telepü-
lési önkormányzatokat tárgyév február 10-éig tájékoztatja./ 
 
„1.10. A pénzügyminiszter az előirányzat felhasználásáról az Országgyűlés Önkormányzati Bizott-
ságát a tárgyévet követő év február 28-áig tájékoztatja.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 551/19. (2068. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. új 1.4.12 ), 
551/21. (2068. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.6. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2068. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
552/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 3. pont előirányzat 
módosítását javasolja:     
 
/3. A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása/ 
 
„Előirányzat: [1500] 1200 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
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301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. 

felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 
555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
552/2.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 3. pont igénybevé-
tel feltételei módosítását javasolja:     
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/3. A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása/ 
 
„Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek működőképessége az 1. és 2. pont alapján igénybe ve-
hető támogatások mellett nem biztosítható[, valamint a megyei önkormányzatoknak] a belügy-
miniszter 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 kiadásokhoz. Az igényelhető 
támogatás összege – a rendkívüli és előre nem tervezhető esetek kivételével – nem haladhatja meg 
az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott működési célú éven belüli hitelek összegé-
nek 1. pont szerinti támogatással csökkentett összegét. A támogatás megítélésénél kiemelten figye-
lembevételre kerül a működési célra igénybe vett hitel nagysága. A támogatás igényléséhez és fel-
használásához a Belügyminisztérium tárgyév február 10-éig részletes útmutatót készít, és arról – 
Igazgatóságokon keresztül – a helyi önkormányzatokat tájékoztatja.  
A belügyminiszter az előirányzat felhasználásáról az Országgyűlés Önkormányzati Bizottságát a 
tárgyévet követő év február 28-áig tájékoztatja.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 
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5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. 

felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 
555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

7. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZÍNHÁZI 
TÁMOGATÁSA 

552/3.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 7. számú melléklet felvezető szöveg 
módosítását javasolja:     
 
/A helyi önkormányzatok színházi támogatása/ 
 
„A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen [11063,0] 11 232,7 millió fo-
rint. 
Ebből:”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
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523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

3. igény ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir 

), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
552/4.  Keller László képviselő - kapcsolódva a T/11700/1222. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 294., 298., 1833., 1834., 1847., 2283., 2284., 2285. és 2286. pontjai) - a 
törvényjavaslat 7. számú melléklet e) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
e) Színházak pályázati támogatása 
 
ELŐIRÁNYZAT: [888,0] 988,0 millió forint 
 
„E támogatást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázati felhívása alapján a helyi ön-
kormányzatok által fenntartott - az a) pontban nem szereplő -, illetve az általuk támogatott szabadté-
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ri színpadok, nemzetiségi színházak, valamint színházi vállalkozások és alternatív műhelyek igé-
nyelhetik. Az e célra felosztható támogatási összeg megoszlása a következő: 
millió forint 
Színházak pályázati támogatása 
Szabadtéri színházak  [245,0] 345,0 
Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek 145,0 
Kiemelt alternatív színházi műhelyek 200,0 
Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek 67,0 
Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek 120,0 
Nemzetiségi színházak 111,0 
Összesen: 777,0 
Az elosztásról - a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát vezető miniszter rendelete alapján   
kuratórium dönt. A támogatás az önkormányzatot illeti meg.” 
 
Megjegyzés: Az OGY. 2004. november 30-ai határozatának megfelelő előirányzat.    
 
Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 307/2. (1799. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 19.alc ), 310/4. 
(1799. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 4.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1799. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

8. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV, 
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAI 

552/5.  Az Oktatási bizottság - a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész módosítását javasol-
ja:     
 
„I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ 
 
1. [Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 
 
a) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 15000 forint/pedagógus 
 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a pedagógus szakvizsga és továbbképzés 
megszervezéséhez. Az igényjogosultság alapja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Közokt. tv.) 20-21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú 
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intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézmé-
nyekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 
2004/2005. tanévi nyitó, és a 2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve 
becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja 
meg a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát. 
A támogatás a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbkép-
zésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet) előírásainak megfelelően használható 
fel. Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alap-
ján a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt 
költségek figyelembevételével történik. A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel 
összefüggő gazdasági eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, valamint a 
szakvizsgáról, illetve továbbképzésről kibocsátott igazolással, tanúsítvánnyal, bizonyítvány-
nyal, oklevéllel, egyéb okirattal kell alátámasztani. 
 
b)] Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 10000 forint/pedagógus 
 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a középiskolai pedagógusok felkészítéséhez a 
kétszintű érettségiztetéshez. 
Az igényjogosultság alapja a Közokt. tv. 20. §-a (1) bekezdésének d) pontjában felsorolt típusú in-
tézményekben, valamint az f) és g) pontján belüli, a 20. §-a (2) bekezdésében felsorolt intézmények 
közül a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott középiskolában, pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatottak 2004/2005. tanévi nyitó, és a 2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tény-
leges, illetve becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma. Az így megállapított létszám nem ha-
ladhatja meg a helyi önkormányzat rendeletében az érintett intézményekben meghatározott, engedé-
lyezett álláshelyek számát. 
A támogatás a kétszintű érettségire az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 17/A. §-ának (2) bekezdésében a vizsgáztató tanár részére előírt, 
felkészítő, akkreditált pedagógus továbbképzésen történő részvétel költségeire használható fel a 
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. Az igénybe vett támogatás elszámo-
lása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján a költségvetési évben e jogcímen vállalt 
kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. A tárgyévi 
támogatással történő elszámolást azon továbbképzésekről kibocsátott igazolással, tanúsítvánnyal 
kell alátámasztani, amelyeket az oktatási miniszter közleményben megjelöl. 
 
2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 
 
ELŐIRÁNYZAT: 2000,0 millió forint 
 
[a)] Az előirányzat [50%-a] a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (főváros) te-
rületén működő helyi önkormányzatok számára az e törvény 3. számú mellékletében közoktatási 
célra biztosított normatív hozzájárulási főösszeg eredeti előirányzata arányában. 
A támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési 
célokra, feladatokra fordítható. 
 
[b) Az előirányzat további 50%-a a megyei önkormányzatokat illeti meg a megye területén lé-
vő többcélú kistérségi társulásokban, illetve közoktatási intézményi társulásokban résztvevő tele-
pülések 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 társulá-
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sokban és az általuk fenntartott intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerű-
sítésére és működtetésével összefüggő költségekhez, valamint új, az oktatási tevékenységet se-
gítő info-kommunikációs eszközök, szoftverek, szolgáltatások beszerzésére, igénybevételének 
költségeire használható fel. E támogatás részletes feltételeiről az oktatási miniszter iránymu-
tatásai alapján a közalapítványok 2005. március 1-jéig pályázati felhívást tesznek közzé.] 
A közalapítványnak az éves [a) és b) pont szerinti] támogatási összeg felhasználására vonatkozóan 
feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet kell készítenie, amely az elszámolás alapja. 
A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a támogatás nem 
fordítható. 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás keretében tör-
ténik a közalapítványnál a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek és jogszerűen el-
számolt költségek figyelembevételével. A közalapítványnak a megyei (fővárosi) önkormányzat ré-
szére a támogatás felhasználását dokumentálni kell. 
A kitűzött feladatok lebonyolításához az a) és b) pont szerint (pályázati kiírás, kiértékelés, a támo-
gatás folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum 2%-
a használható fel. 
 
3. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2600 forint/gyermek, tanuló 
 
a) A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben meglévő 
berendezések, felszerelések korszerűsítésére, fejlesztésére és működtetésével összefüggő beszerzé-
sekre, továbbá - a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről 
szóló jegyzék szerint - taneszközök és felszerelések beszerzésére igényelhetik a következők szerint: 
aa) A támogatás fajlagos összege igényelhető az e törvény 3. számú mellékletének a 19. a), a 20. d), 
a 21. aa), b)-d), a 22., 23. pontja alapján meghatározott létszám után, továbbá a 20. aa) pont alatti 1-
4. évfolyamon nappali rendszerű általános iskolai oktatásban résztvevők létszáma után. 
ab) A támogatás fajlagos összegének 75%-a igényelhető az e törvény 3. számú mellékletének 20. 
ba), és c) iskolai nappali rendszerű 5-13. évfolyamon oktatásban részesülők létszáma után. 
 
b) A támogatás 175%-át igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási in-
tézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésével összefüggő 
költségek megtérítésére, valamint új, az oktatási tevékenységet segítő info-kommunikációs eszkö-
zök, szoftverek, szolgáltatások beszerzésére, igénybevételének költségeire igényelhetik az e törvény 
3. számú mellékletének a 20. ba), és c), pontjában meghatározott, iskolai nappali rendszerű 5-13. 
évfolyamon oktatásban, részesülők létszáma után.  
A hozzájárulási összegből tanulónkénti 1600 forintot kötelező az iskolai elektronikus adminisztrá-
ciós szoftver-rendszerek bevezetésével és az ehhez szükséges infrastrukturális beruházásokkal és 
üzemeltetésével kapcsolatos költségekre fordítani. 
E támogatás felhasználásának részletes feltételeit az oktatási miniszter rendelet útján határozza meg. 
Az év végi elszámolás az e törvény alapján számított létszámadatokhoz kapcsolódó előirányzat fi-
gyelembevételével - a normatív hozzájárulásokkal való elszámolás keretében - történik. Az a) és b) 
pontban meghatározott támogatási összeget nem lehet összevonni. 
 
[4. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 720 forint/gyermek, tanuló 
 
A támogatást helyi önkormányzat igényelheti e törvény 3. számú mellékletének 19. a) pontja, 
a 20. aa), ba), c), d) pontja és 21. aa), b), pontja szerint számított együttes gyermek- és tanuló-
létszám után. 
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A támogatás 40%-át a fenntartónak szakmai, vagy tanügyigazgatási ellenőrzéshez, illetve 
fenntartói döntés-előkészítéshez – a Közokt. tv. 101. §-ában meghatározott névjegyzék szerint 
-szakértői vélemények beszerzésére kell fordítania. 
A támogatás fennmaradó 60%-a a Közokt. tv. 36. §-a alapján szervezett, pedagógiai szakmai 
szolgáltatások igénybevételéhez nyújt támogatást. E támogatás a nevelési, oktatási intézmé-
nyek számára, a szakmai szolgáltatások - bármely, az alapító okirata szerint pedagógiai 
szakmai szolgáltatásra jogosult, OM azonosítóval rendelkező közoktatási intézménytől törté-
nő - megvásárlását szolgálja. 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, 
a költségvetési évben e jogcímen jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. 
A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági eseményeket rögzí-
tő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal kell alátámasztani. 
 
5. Minőségfejlesztési feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2500 forint/pedagógus 
 
A kiegészítő támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a Közokt. tv. 40. §-ának (10) 
bekezdésében meghatározott intézményi minőségirányítási program végrehajtásához, a minő-
ségfejlesztési rendszer működtetéséhez, szakértők igénybevételéhez, továbbá a Közokt tv. 85. 
§-ának (7) bekezdésében meghatározott önkormányzati minőségirányítási program végrehaj-
tásához. Az igényjogosultság alapja a Közokt. tv. 20-21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdé-
sében felsorolt típusú intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-
ában felsorolt intézményekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben fog-
lalkoztatottak 2004/2005. tanévi nyitó, és a 2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai 
tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma. Az így megállapított létszám 
nem haladhatja meg a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, engedélyezett állás-
helyek számát. 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, 
a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költsé-
gek figyelembevételével történik. A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel össze-
függő gazdasági eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, egyéb irattal kell 
alátámasztani.] 
 
[6.] 4. Pedagógiai szakszolgálat 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1025000] 1 020 000 forint/közalkalmazott 
 
A támogatást a pedagógiai szakszolgálatot fenntartó helyi önkormányzat igényelheti a pedagógiai 
szakszolgáltató intézményeiben - az e törvény 3. számú mellékletének 21. aa) és b) pontja alá tarto-
zó óvodai nevelés, iskolai oktatás keretében végzett konduktív feladatokat, továbbá előbbi intézmé-
nyekben a 21. c)-d) pont alá tartozó korai fejlesztési, gondozási feladatokat ellátók kivételével - 
közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus és szakmai munkát segítő munkakörben foglalkoztatot-
tak 2004/2005. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai tényleges, illetve 2005/2006. tan-
évi nyitó közoktatási statisztikai becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján, ha a peda-
gógiai szakszolgálatot a Közokt. tv. 33. §-ának (4)-(5) bekezdésében és 34. §-ában, valamint a kép-
zési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 1. 
§-ának (3) bekezdésében és 3/A. §-ában foglaltak szerint szervezik meg. 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, a költ-
ségvetési évben e jogcímen felmerült költségek figyelembevételével történik. A tárgyévi támogatás-
sal történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és 
bizonylatokkal kell alátámasztani. 
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[7. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1300 forint/tanuló 
 
A kiegészítő támogatást a helyi önkormányzat az e törvény 3. számú mellékletének 20. aa), 
ba), c), d) és 21. aa), b) pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban 
résztvevőknek az e törvény 3. számú mellékletének Kiegészítő szabályok 1. h) pontja szerint 
számított adata alapján veheti igénybe - figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről szóló 
16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet 3. §-ában foglaltakat is - az iskolai mindenna-
pos testedzés feladatainak megoldásához.] 
 
Kiegészítő szabályok: 
 
1. Pénzellátási szabályok 
 
a) [Az 1., a 4-7. pontokban meghatározott támogatások folyósítása az e törvény 23. §-ának (2) 
bekezdése szerint, a nettó finanszírozás keretei között történik. 
b)] A 2. pontban meghatározott támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, január 25-éig, ápri-
lis 25-éig, július 25-éig, illetve október 25-éig történik. 
[c)] b) Az 1., 3. és 4. pontban meghatározott támogatás folyósítása 13 egyenlő részletben, a helyi 
önkormányzatokat a nettó finanszírozás keretében megillető források utalásával egyidejűleg törté-
nik. 
 
2. Az 1-3. pontokban meghatározott támogatások év végi - kötelezettségvállalással nem terhelt - 
maradványát a központi költségvetésbe vissza kell fizetni a központi költségvetési kapcsolatokat 
érintő elszámolási szabályok szerint és eljárási rendben. E pontokban meghatározott támogatások 
következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványai a 2005/2006. tanév végéig 
használhatók fel jogszerűen, a 2006. évi zárszámadás keretében történő elszámolási kötelezettség-
gel. A tanév végét követően 2006. július 31-éig dokumentálni kell a teljes támogatási időszakra vo-
natkozóan az előirányzatok felhasználását. A 4[-7]. pont[ok]ban meghatározott támogatás[ok] teljes 
összegével 2005. december 31-ei zárónappal kell elszámolni és az év végi maradvány[oka]t a köz-
ponti költségvetésbe vissza kell fizetni a vonatkozó eljárási rend szerint. 
 
3. A helyi kisebbségi önkormányzati közoktatási feladatellátásokhoz kapcsolódóan a kiegészítő tá-
mogatások az I. 1-[7.]4. jogcímnél meghatározott feltételek szerint igényelhetők, illetve számolha-
tók el.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540/1. (2085. sz. jav. - 3.mell. 24. e) ), 540/11. (2085. sz. 

jav. - 3.mell. új30. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2085. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
552/6.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész módosítását java-
solja:     
 



- 654 - 

„I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ 
 
1. [Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 
 
a) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 15000 forint/pedagógus 
 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a pedagógus szakvizsga és továbbképzés 
megszervezéséhez. Az igényjogosultság alapja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Közokt. tv.) 20-21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú 
intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézmé-
nyekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 
2004/2005. tanévi nyitó, és a 2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve 
becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja 
meg a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát. 
A támogatás a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbkép-
zésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet) előírásainak megfelelően használható 
fel. Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alap-
ján a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt 
költségek figyelembevételével történik. A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel 
összefüggő gazdasági eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, valamint a 
szakvizsgáról, illetve továbbképzésről kibocsátott igazolással, tanúsítvánnyal, bizonyítvány-
nyal, oklevéllel, egyéb okirattal kell alátámasztani. 
 
b) Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 10000 forint/pedagógus 
 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a középiskolai pedagógusok felkészítésé-
hez a kétszintű érettségiztetéshez. 
Az igényjogosultság alapja a Közokt. tv. 20. §-a (1) bekezdésének d) pontjában felsorolt típusú 
intézményekben, valamint az f) és g) pontján belüli, a 20. §-a (2) bekezdésében felsorolt in-
tézmények közül a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott középiskolában, pedagó-
gus-munkakörben foglalkoztatottak 2004/2005. tanévi nyitó, és a 2005/2006. tanévi nyitó köz-
oktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma. Az így 
megállapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat rendeletében az érintett in-
tézményekben meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát. 
A támogatás a kétszintű érettségire az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 17/A. §-ának (2) bekezdésében a vizsgáztató tanár részére 
előírt, felkészítő, akkreditált pedagógus továbbképzésen történő részvétel költségeire használ-
ható fel a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. Az igénybe vett támo-
gatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján a költségvetési évben e 
jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével 
történik. A tárgyévi támogatással történő elszámolást azon továbbképzésekről kibocsátott iga-
zolással, tanúsítvánnyal kell alátámasztani, amelyeket az oktatási miniszter közleményben 
megjelöl. 
 
2.] 1. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 
 
ELŐIRÁNYZAT: 2000,0 millió forint 
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[a)] Az előirányzat [50%-a] a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (főváros) te-
rületén működő helyi önkormányzatok számára az e törvény 3. számú mellékletében közoktatási 
célra biztosított normatív hozzájárulási főösszeg eredeti előirányzata arányában. 
A támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési 
célokra, feladatokra fordítható. 
 
[b) Az előirányzat további 50%-a a megyei önkormányzatokat illeti meg a megye területén lé-
vő többcélú kistérségi társulásokban, illetve közoktatási intézményi társulásokban résztvevő tele-
pülések 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 társulá-
sokban és az általuk fenntartott intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerű-
sítésére és működtetésével összefüggő költségekhez, valamint új, az oktatási tevékenységet se-
gítő info-kommunikációs eszközök, szoftverek, szolgáltatások beszerzésére, igénybevételének 
költségeire használható fel. E támogatás részletes feltételeiről az oktatási miniszter iránymu-
tatásai alapján a közalapítványok 2005. március 1-jéig pályázati felhívást tesznek közzé.] 
A közalapítványnak az éves [a) és b) pont szerinti] támogatási összeg felhasználására vonatkozóan 
feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet kell készítenie, amely az elszámolás alapja. 
A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a támogatás nem 
fordítható. 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás keretében tör-
ténik a közalapítványnál a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek és jogszerűen el-
számolt költségek figyelembevételével. A közalapítványnak a megyei (fővárosi) önkormányzat ré-
szére a támogatás felhasználását dokumentálni kell. 
A kitűzött feladatok lebonyolításához az a) és b) pont szerint (pályázati kiírás, kiértékelés, a támo-
gatás folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum 2%-
a használható fel. 
 
[3.] 2. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2600 forint/gyermek, tanuló 
 
a) A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben meglévő 
berendezések, felszerelések korszerűsítésére, fejlesztésére és működtetésével összefüggő beszerzé-
sekre, továbbá - a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről 
szóló jegyzék szerint - taneszközök és felszerelések beszerzésére igényelhetik a következők szerint: 
aa) A támogatás fajlagos összege igényelhető az e törvény 3. számú mellékletének a 19. a), a 20. d), 
a 21. aa), b)-d), a 22., 23. pontja alapján meghatározott létszám után, továbbá a 20. aa) pont alatti 1-
4. évfolyamon nappali rendszerű általános iskolai oktatásban résztvevők létszáma után. 
ab) A támogatás fajlagos összegének 75%-a igényelhető az e törvény 3. számú mellékletének 20. 
ba), és c) iskolai nappali rendszerű 5-13. évfolyamon oktatásban részesülők létszáma után. 
 
b) A támogatás 175%-át igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási in-
tézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésével összefüggő 
költségek megtérítésére, valamint új, az oktatási tevékenységet segítő info-kommunikációs eszkö-
zök, szoftverek, szolgáltatások beszerzésére, igénybevételének költségeire igényelhetik az e törvény 
3. számú mellékletének a 20. ba), és c), pontjában meghatározott, iskolai nappali rendszerű 5-13. 
évfolyamon oktatásban, részesülők létszáma után.  
A hozzájárulási összegből tanulónkénti 1600 forintot kötelező az iskolai elektronikus adminisztrá-
ciós szoftver-rendszerek bevezetésével és az ehhez szükséges infrastrukturális beruházásokkal és 
üzemeltetésével kapcsolatos költségekre fordítani. 
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E támogatás felhasználásának részletes feltételeit az oktatási miniszter rendelet útján határozza meg. 
Az év végi elszámolás az e törvény alapján számított létszámadatokhoz kapcsolódó előirányzat fi-
gyelembevételével - a normatív hozzájárulásokkal való elszámolás keretében - történik. Az a) és b) 
pontban meghatározott támogatási összeget nem lehet összevonni. 
 
[4. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 720 forint/gyermek, tanuló 
 
A támogatást helyi önkormányzat igényelheti e törvény 3. számú mellékletének 19. a) pontja, 
a 20. aa), ba), c), d) pontja és 21. aa), b), pontja szerint számított együttes gyermek- és tanuló-
létszám után. 
A támogatás 40%-át a fenntartónak szakmai, vagy tanügyigazgatási ellenőrzéshez, illetve 
fenntartói döntés-előkészítéshez – a Közokt. tv. 101. §-ában meghatározott névjegyzék szerint 
-szakértői vélemények beszerzésére kell fordítania. 
A támogatás fennmaradó 60%-a a Közokt. tv. 36. §-a alapján szervezett, pedagógiai szakmai 
szolgáltatások igénybevételéhez nyújt támogatást. E támogatás a nevelési, oktatási intézmé-
nyek számára, a szakmai szolgáltatások - bármely, az alapító okirata szerint pedagógiai 
szakmai szolgáltatásra jogosult, OM azonosítóval rendelkező közoktatási intézménytől törté-
nő - megvásárlását szolgálja. 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, 
a költségvetési évben e jogcímen jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. 
A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági eseményeket rögzí-
tő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal kell alátámasztani. 
 
5. Minőségfejlesztési feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2500 forint/pedagógus 
 
A kiegészítő támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a Közokt. tv. 40. §-ának (10) 
bekezdésében meghatározott intézményi minőségirányítási program végrehajtásához, a minő-
ségfejlesztési rendszer működtetéséhez, szakértők igénybevételéhez, továbbá a Közokt tv. 85. 
§-ának (7) bekezdésében meghatározott önkormányzati minőségirányítási program végrehaj-
tásához. Az igényjogosultság alapja a Közokt. tv. 20-21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdé-
sében felsorolt típusú intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-
ában felsorolt intézményekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben fog-
lalkoztatottak 2004/2005. tanévi nyitó, és a 2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai 
tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma. Az így megállapított létszám 
nem haladhatja meg a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, engedélyezett állás-
helyek számát. 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, 
a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költsé-
gek figyelembevételével történik. A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel össze-
függő gazdasági eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, egyéb irattal kell 
alátámasztani.] 
 
[6.] 3. Pedagógiai szakszolgálat 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1025000] 1 020 000 forint/közalkalmazott 
 
A támogatást a pedagógiai szakszolgálatot fenntartó helyi önkormányzat igényelheti a pedagógiai 
szakszolgáltató intézményeiben - az e törvény 3. számú mellékletének 21. aa) és b) pontja alá tarto-
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zó óvodai nevelés, iskolai oktatás keretében végzett konduktív feladatokat, továbbá előbbi intézmé-
nyekben a 21. c)-d) pont alá tartozó korai fejlesztési, gondozási feladatokat ellátók kivételével - 
közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus és szakmai munkát segítő munkakörben foglalkoztatot-
tak 2004/2005. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai tényleges, illetve 2005/2006. tan-
évi nyitó közoktatási statisztikai becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján, ha a peda-
gógiai szakszolgálatot a Közokt. tv. 33. §-ának (4)-(5) bekezdésében és 34. §-ában, valamint a kép-
zési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 1. 
§-ának (3) bekezdésében és 3/A. §-ában foglaltak szerint szervezik meg. 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, a költ-
ségvetési évben e jogcímen felmerült költségek figyelembevételével történik. A tárgyévi támogatás-
sal történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és 
bizonylatokkal kell alátámasztani. 
 
[7. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1300 forint/tanuló 
 
A kiegészítő támogatást a helyi önkormányzat az e törvény 3. számú mellékletének 20. aa), 
ba), c), d) és 21. aa), b) pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban 
résztvevőknek az e törvény 3. számú mellékletének Kiegészítő szabályok 1. h) pontja szerint 
számított adata alapján veheti igénybe - figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről szóló 
16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet 3. §-ában foglaltakat is - az iskolai mindenna-
pos testedzés feladatainak megoldásához.] 
 
Kiegészítő szabályok: 
 
1. Pénzellátási szabályok 
 
a) [Az 1., a 4-7. pontokban meghatározott támogatások folyósítása az e törvény 23. §-ának (2) 
bekezdése szerint, a nettó finanszírozás keretei között történik. 
b)] A 2. pontban meghatározott támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, január 25-éig, ápri-
lis 25-éig, július 25-éig, illetve október 25-éig történik. 
[c)] b) A2.-3. pontban meghatározott támogatás folyósítása 13 egyenlő részletben, a helyi önkor-
mányzatokat a nettó finanszírozás keretében megillető források utalásával egyidejűleg történik. 
 
2. Az 1-[3.]2. pontokban meghatározott támogatások év végi - kötelezettségvállalással nem terhelt - 
maradványát a központi költségvetésbe vissza kell fizetni a központi költségvetési kapcsolatokat 
érintő elszámolási szabályok szerint és eljárási rendben. E pontokban meghatározott támogatások 
következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványai a 2005/2006. tanév végéig 
használhatók fel jogszerűen, a 2006. évi zárszámadás keretében történő elszámolási kötelezettség-
gel. A tanév végét követően 2006. július 31-éig dokumentálni kell a teljes támogatási időszakra vo-
natkozóan az előirányzatok felhasználását. A [4-7.] 3. pont[ok]ban meghatározott támogatás[ok] 
teljes összegével 2005. december 31-ei zárónappal kell elszámolni és az év végi maradvány[oka]t a 
központi költségvetésbe vissza kell fizetni a vonatkozó eljárási rend szerint. 
 
3. A helyi kisebbségi önkormányzati közoktatási feladatellátásokhoz kapcsolódóan a kiegészítő tá-
mogatások az I. 1-[7.]3. jogcímnél meghatározott feltételek szerint igényelhetők, illetve számolha-
tók el.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540/2. (2165. sz. jav. - 3.mell. 24. e) ), 540/12. (2165. sz. 

jav. - 3.mell. új30. ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/2165. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
552/7.  Gusztos Péter képviselő, valamint Jauernik István képviselő - kapcsolódva a 
T/11700/1512. számú módosító javaslathoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 555. pontja) - a törvényja-
vaslat 8. számú melléklet I. rész 1. pont elhagyását javasolja:     
 
„1. [Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 
 
a) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 15000 forint/pedagógus 
 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a pedagógus szakvizsga és továbbképzés 
megszervezéséhez. Az igényjogosultság alapja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Közokt. tv.) 20-21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú 
intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézmé-
nyekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 
2004/2005. tanévi nyitó, és a 2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve 
becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja 
meg a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát. 
A támogatás a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbkép-
zésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet) előírásainak megfelelően használható 
fel. Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alap-
ján a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt 
költségek figyelembevételével történik. A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel 
összefüggő gazdasági eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, valamint a 
szakvizsgáról, illetve továbbképzésről kibocsátott igazolással, tanúsítvánnyal, bizonyítvány-
nyal, oklevéllel, egyéb okirattal kell alátámasztani. 
 
b) Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:10000 forint/pedagógus 
 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a középiskolai pedagógusok felkészítésé-
hez a kétszintű érettségiztetéshez. 
Az igényjogosultság alapja a Közokt. tv. 20. §-a (1) bekezdésének d) pontjában felsorolt típusú 
intézményekben, valamint az f) és g) pontján belüli, a 20. §-a (2) bekezdésében felsorolt in-
tézmények közül a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott középiskolában, pedagó-
gus-munkakörben foglalkoztatottak 2004/2005. tanévi nyitó, és a 2005/2006. tanévi nyitó köz-
oktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma. Az így 
megállapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat rendeletében az érintett in-
tézményekben meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát. 
A támogatás a kétszintű érettségire az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 17/A. §-ának (2) bekezdésében a vizsgáztató tanár részére 
előírt, felkészítő, akkreditált pedagógus továbbképzésen történő részvétel költségeire használ-
ható fel a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. Az igénybe vett támo-
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gatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján a költségvetési évben e 
jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével 
történik. A tárgyévi támogatással történő elszámolást azon továbbképzésekről kibocsátott iga-
zolással, tanúsítvánnyal kell alátámasztani, amelyeket az oktatási miniszter közleményben 
megjelöl.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540/4. (1968. sz. jav. - 3.mell. 24. e) ), 540/13. (1968. sz. 

jav. - 3.mell. új30. ), 552/8. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 2. ), 555/3. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 4. ), 555/4. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 5. ), 
555/5. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 6. fajl ), 555/6. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 7. ), 555/7. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. kiag. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1968., 2030. 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 Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
552/8.  Gusztos Péter képviselő, valamint Jauernik István képviselő - kapcsolódva a 
T/11700/1512. számú módosító javaslathoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 555. pontja) - a törvényja-
vaslat 8. számú melléklet I. rész 2. pont módosítását javasolja:     
 
„2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 
 
ELŐIRÁNYZAT: 2000,0 millió forint 
 
[a)] Az előirányzat [50%-a] a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (főváros) te-
rületén működő helyi önkormányzatok számára az e törvény 3. számú mellékletében közoktatási 
célra biztosított normatív hozzájárulási főösszeg eredeti előirányzata arányában. 
A támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési 
célokra, feladatokra fordítható. 
 
[b) Az előirányzat további 50%-a a megyei önkormányzatokat illeti meg a megye területén lé-
vő többcélú kistérségi társulásokban, illetve közoktatási intézményi társulásokban résztvevő tele-
pülések 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 társulá-
sokban és az általuk fenntartott intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerű-
sítésére és működtetésével összefüggő költségekhez, valamint új, az oktatási tevékenységet se-
gítő info-kommunikációs eszközök, szoftverek, szolgáltatások beszerzésére, igénybevételének 
költségeire használható fel. E támogatás részletes feltételeiről az oktatási miniszter iránymu-
tatásai alapján a közalapítványok 2005. március 1-jéig pályázati felhívást tesznek közzé.] 
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A közalapítványnak az éves [a) és b) pont szerinti] támogatási összeg felhasználására vonatkozóan 
feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet kell készítenie, amely az elszámolás alapja. 
A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a támogatás nem 
fordítható. 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás keretében tör-
ténik a közalapítványnál a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek és jogszerűen el-
számolt költségek figyelembevételével. A közalapítványnak a megyei (fővárosi) önkormányzat ré-
szére a támogatás felhasználását dokumentálni kell. 
A kitűzött feladatok lebonyolításához az a) és b) pont szerint (pályázati kiírás, kiértékelés, a támo-
gatás folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum 2%-
a használható fel.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540/4. (1968. sz. jav. - 3.mell. 24. e) ), 540/13. (1968. sz. 

jav. - 3.mell. új30. ), 552/7. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 1. ), 555/3. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 4. ), 555/4. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 5. ), 
555/5. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 6. fajl ), 555/6. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 7. ), 555/7. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. kiag. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1968., 2030. 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 Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
552/10.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1502. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1750. sz. ajánlás 2288/1. pontja) - a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 2. pont 
igénybevétel feltételei b) pont módosítását javasolja:     
 
/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 települé-
sek az e törvény 3. számú mellékletének 20. aa) és 20. ba) pont szerinti létszámon belül a] 1100 
főt el nem  érő lakosságszámú települések által fenntartott intézményekben nappali rendszerű álta-
lános iskolai 1-8. évfolyamos oktatásban részt vevő tanulóinak létszáma alapján. A támogatás [a 
többcélú kistérségi társulásokban, illetve közoktatási intézményi társulásokban és az általuk fenn-
tartott] az intézményekben folyó munka szakmai feltételeinek megteremtésére, fejlesztésére [meg-
lévő informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésével összefüggő költségekhez, 
valamint új, az oktatási tevékenységet segítő info-kommunikációs eszközök, szoftverek, szol-
gáltatások beszerzésére, igénybevételének költségeire] használható fel. E támogatás részletes fel-
tételeiről [az oktatási miniszter iránymutatásai alapján] a közalapítványok 2005. március 1-jéig 
pályázati felhívást tesznek közzé.”    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1946. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
555/1.  Az Oktatási bizottság - a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 3. pont igénybevétel 
feltételei módosítását javasolja:     
 
/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ/ 
 
„3. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2600 forint/gyermek, tanuló 
 
b) A támogatás [175] 162,11%-át igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közok-
tatási intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésével ösz-
szefüggő költségek megtérítésére, valamint új, az oktatási tevékenységet segítő info-
kommunikációs eszközök, szoftverek, szolgáltatások beszerzésére, igénybevételének költségeire 
igényelhetik az e törvény 3. számú mellékletének a 20. ba), [és] c), 23. a) és b) pontjában meghatá-
rozott, iskolai nappali rendszerű 5-13. évfolyamon oktatásban, részesülők létszáma után.  
 
[A hozzájárulási összegből tanulónkénti 1600 forintot kötelező az iskolai elektronikus admi-
nisztrációs szoftver-rendszerek bevezetésével és az ehhez szükséges infrastrukturális beruhá-
zásokkal és üzemeltetésével kapcsolatos költségekre fordítani. 
E támogatás felhasználásának részletes feltételeit az oktatási miniszter rendelet útján hatá-
rozza meg.] 
A támogatási összeget az iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek bevezetésével és az ehhez 
szükséges infrastrukturális beruházásokkal és üzemeltetéssel kapcsolatos költségekre (együttesen 
szoftvereszköz), valamint hardvereszköz és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások (együttesen hardver-
eszköz) beszerzésére kell fordítania a fenntartónak. A normatíva rendeletben meghatározott hánya-
dát hardvereszköz-beszerzésre kell fordítani. 
Fenntartó - a közoktatási intézmények javára - kizárólag olyan hardvereszközt és szoftvereszközt 
szerezhet be, amelyet az általa fenntartott közoktatási intézmények igényelnek. 
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának, elosztásának 
részletes szabályairól, valamint a közoktatási intézmények általi igénylés feltételeiről, rendjéről, az 
igénylés során érvényesítendő szempontokról az oktatási miniszter rendeletet ad ki. 
Az év végi elszámolás az e törvény alapján számított létszámadatokhoz kapcsolódó előirányzat fi-
gyelembevételével - a normatív hozzájárulásokkal való elszámolás keretében - történik. Az a) és b) 
pontban meghatározott támogatási összeget nem lehet összevonni.”    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/2084. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
555/2.  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. számú mel-
léklet I. rész 3. pont igénybevétel feltételei b) pont módosítását javasolja:     
 
/3. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok/ 
 
„b) A támogatás [175%-át]163%-át igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott 
közoktatási intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésé-
vel összefüggő költségek megtérítésére, valamint új, az oktatási tevékenységet segítő info-
kommunikációs eszközök, szoftverek, szolgáltatások beszerzésére, igénybevételének költségeire 
igényelhetik az e törvény 3. számú mellékletének a 20. ba), [és] c), és 23. a) és b) pontjában megha-
tározott, iskolai nappali rendszerű 5-13. évfolyamon oktatásban, részesülők létszáma után.  
 
[A hozzájárulási összegből tanulónkénti 1600 forintot kötelező az iskolai elektronikus admi-
nisztrációs szoftver-rendszerek bevezetésével és az ehhez szükséges infrastrukturális beruhá-
zásokkal és üzemeltetésével kapcsolatos költségekre fordítani.] 
 
A támogatási összeget az iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek bevezetésével és az ehhez 
szükséges infrastrukturális beruházásokkal és üzemeltetéssel kapcsolatos költségekre (együttesen 
szoftvereszköz), valamint hardvereszköz és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások (együttesen hardver-
eszköz) beszerzésére kell fordítania a fenntartónak. A normatíva rendeletben meghatározott hánya-
dát hardvereszköz-beszerzésre kell fordítani. Fenntartó - a közoktatási intézmények javára - kizáró-
lag olyan hardvereszközt és szoftvereszközt szerezhet be, amelyet az általa fenntartott közoktatási 
intézmények igényelnek. 
 
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának, elosztásának 
részletes szabályairól, valamint a közoktatási intézmények általi igénylés feltételeiről, rendjéről, az 
igénylés során érvényesítendő szempontokról, az eszközbeszerzés formájáról, módjáról, részletei-
ről, illetőleg a közbeszerzési eljárás bonyolítójának meghatározásáról az oktatási miniszter rendele-
tet ad ki. 
 
[E támogatás felhasználásának részletes feltételeit az oktatási miniszter rendelet útján hatá-
rozza meg.] 
 
Az év végi elszámolás az e törvény alapján számított létszámadatokhoz kapcsolódó előirányzat fi-
gyelembevételével - a normatív hozzájárulásokkal való elszámolás keretében - történik. Az a) és b) 
pontban meghatározott támogatási összeget nem lehet összevonni.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1961. 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 egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
555/3.  Gusztos Péter képviselő, valamint Jauernik István képviselő - kapcsolódva a 
T/11700/1512. számú módosító javaslathoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 555. pontja) - a törvényja-
vaslat 8. számú melléklet I. rész 4. pont elhagyását javasolja:     
 
„4. [Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:720 forint/gyermek, tanuló 
 
A támogatást helyi önkormányzat igényelheti e törvény 3. számú mellékletének 19. a) pontja, 
a 20. aa), ba), c), d) pontja és 21. aa), b), pontja szerint számított együttes gyermek- és tanuló-
létszám után. 
A támogatás 40%-át a fenntartónak szakmai, vagy tanügyigazgatási ellenőrzéshez, illetve 
fenntartói döntés-előkészítéshez – a Közokt. tv. 101. §-ában meghatározott névjegyzék szerint 
-szakértői vélemények beszerzésére kell fordítania. 
A támogatás fennmaradó 60%-a a Közokt. tv. 36. §-a alapján szervezett, pedagógiai szakmai 
szolgáltatások igénybevételéhez nyújt támogatást. E támogatás a nevelési, oktatási intézmé-
nyek számára, a szakmai szolgáltatások - bármely, az alapító okirata szerint pedagógiai 
szakmai szolgáltatásra jogosult, OM azonosítóval rendelkező közoktatási intézménytől törté-
nő - megvásárlását szolgálja. 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, 
a költségvetési évben e jogcímen jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. 
A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági eseményeket rögzí-
tő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal kell alátámasztani.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540/4. (1968. sz. jav. - 3.mell. 24. e) ), 540/13. (1968. sz. 

jav. - 3.mell. új30. ), 552/7. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 1. ), 552/8. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 2. ), 555/4. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 5. ), 
555/5. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 6. fajl ), 555/6. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 7. ), 555/7. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. kiag. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1968., 2030. 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 Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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555/4.  Gusztos Péter képviselő, valamint Jauernik István képviselő - kapcsolódva a 
T/11700/1512. számú módosító javaslathoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 555. pontja) - a törvényja-
vaslat 8. számú melléklet I. rész 5. pont elhagyását javasolja:     
 
„5. [Minőségfejlesztési feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:2500 forint/pedagógus 
 
A kiegészítő támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a Közokt. tv. 40. §-ának (10) 
bekezdésében meghatározott intézményi minőségirányítási program végrehajtásához, a minő-
ségfejlesztési rendszer működtetéséhez, szakértők igénybevételéhez, továbbá a Közokt tv. 85. 
§-ának (7) bekezdésében meghatározott önkormányzati minőségirányítási program végrehaj-
tásához. Az igényjogosultság alapja a Közokt. tv. 20-21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdé-
sében felsorolt típusú intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-
ában felsorolt intézményekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben fog-
lalkoztatottak 2004/2005. tanévi nyitó, és a 2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai 
tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma. Az így megállapított létszám 
nem haladhatja meg a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, engedélyezett állás-
helyek számát. 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, 
a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költsé-
gek figyelembevételével történik. A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel össze-
függő gazdasági eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, egyéb irattal kell 
alátámasztani.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540/4. (1968. sz. jav. - 3.mell. 24. e) ), 540/13. (1968. sz. 

jav. - 3.mell. új30. ), 552/7. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 1. ), 552/8. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 2. ), 555/3. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 4. ), 
555/5. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 6. fajl ), 555/6. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 7. ), 555/7. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. kiag. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1968., 2030. 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 Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
555/5.  Gusztos Péter képviselő, valamint Jauernik István képviselő - kapcsolódva a 
T/11700/1512. számú módosító javaslathoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 555. pontja) - a törvényja-
vaslat 8. számú melléklet I. rész 6. pont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
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„6. Pedagógiai szakszolgálat 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1025000] 1 020 000 forint/közalkalmazott”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540/4. (1968. sz. jav. - 3.mell. 24. e) ), 540/13. (1968. sz. 

jav. - 3.mell. új30. ), 552/7. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 1. ), 552/8. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 2. ), 555/3. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 4. ), 
555/4. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 5. ), 555/6. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 7. ), 555/7. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. kiag. ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1968., 2030. 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 Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
555/6.  Gusztos Péter képviselő, valamint Jauernik István képviselő - kapcsolódva a 
T/11700/1512. számú módosító javaslathoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 555. pontja) - a törvényja-
vaslat 8. számú melléklet I. rész 7. pont elhagyását javasolja:     
 
„7. [Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1300 forint/tanuló 
 
A kiegészítő támogatást a helyi önkormányzat az e törvény 3. számú mellékletének 20. aa), 
ba), c), d) és 21. aa), b) pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban 
résztvevőknek az e törvény 3. számú mellékletének Kiegészítő szabályok 1. h) pontja szerint 
számított adata alapján veheti igénybe - figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről szóló 
16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet 3. §-ában foglaltakat is - az iskolai mindenna-
pos testedzés feladatainak megoldásához.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540/4. (1968. sz. jav. - 3.mell. 24. e) ), 540/13. (1968. sz. 

jav. - 3.mell. új30. ), 552/7. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 1. ), 552/8. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 2. ), 555/3. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 4. ), 
555/4. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 5. ), 555/5. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 6. fajl ), 555/7. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. kiag. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1968., 2030. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 



- 666 - 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
555/7.  Gusztos Péter képviselő, valamint Jauernik István képviselő - kapcsolódva a 
T/11700/1512. számú módosító javaslathoz (T/11700/1759. sz. ajánlás 555. pontja) - a törvényja-
vaslat 8. számú melléklet I. rész Kiegészítő szabályok módosítását javasolja:     
 
„Kiegészítő szabályok: 
 
1. Pénzellátási szabályok 
a) [Az 1., a 4-7. pontokban meghatározott támogatások folyósítása az e törvény 23. §-ának (2) 
bekezdése szerint, a nettó finanszírozás keretei között történik.] 
[b)] Az 1. [2.] pontban meghatározott támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, január 25-éig, 
április 25-éig, július 25-éig, illetve október 25-éig történik. 
[c)] b) A 2-3. pontban meghatározott támogatás folyósítása 13 egyenlő részletben, a helyi önkor-
mányzatokat a nettó finanszírozás keretében megillető források utalásával egyidejűleg történik. 
 
2. Az 1-[3.]2. pontokban meghatározott támogatások év végi - kötelezettségvállalással nem terhelt - 
maradványát a központi költségvetésbe vissza kell fizetni a központi költségvetési kapcsolatokat 
érintő elszámolási szabályok szerint és eljárási rendben. E pontokban meghatározott támogatások 
következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványai a 2005/2006. tanév végéig 
használhatók fel jogszerűen, a 2006. évi zárszámadás keretében történő elszámolási kötelezettség-
gel. A tanév végét követően 2006. július 31-éig dokumentálni kell a teljes támogatási időszakra vo-
natkozóan az előirányzatok felhasználását.  
A [4-7.] 3. pont[ok]ban meghatározott támogatás[ok] teljes összegével 2005. december 31-ei záró-
nappal kell elszámolni és az év végi maradvány[oka]t a központi költségvetésbe vissza kell fizetni a 
vonatkozó eljárási rend szerint. 
 
3. A helyi kisebbségi önkormányzati közoktatási feladatellátásokhoz kapcsolódóan a kiegészítő tá-
mogatások az I. 1-[7.]3. jogcímnél meghatározott feltételek szerint igényelhetők, illetve számolha-
tók el.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540/4. (1968. sz. jav. - 3.mell. 24. e) ), 540/13. (1968. sz. 

jav. - 3.mell. új30. ), 552/7. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 1. ), 552/8. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 2. ), 555/3. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 4. ), 
555/4. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 5. ), 555/5. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 6. fajl ), 555/6. (1968. sz. jav. - 8.mell. I. 7. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1968., 2030. 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 Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
555/8.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. rész 2. pont 
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/II. EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA/ 
 
/2. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása/ 
 
„A támogatást a települési önkormányzat az általa – a Szoctv. 37/A. §-a (7) bekezdésének megfele-
lően – szervezett közcélú munka keretében foglalkoztatottak után igényelheti. A támogatás a közcé-
lú foglalkoztatással kapcsolatos személyi, dologi, szervezési kiadásokra fordítható. A támogatás 
összege foglalkoztatottanként 3700 forint mindazokra a napokra, amelyekre a munkaadót a foglal-
koztatással kapcsolatban kifizetési kötelezettség terheli. 
 A támogatás éves összege településenként 1000000 forint alapösszegből, valamint a rendszeres 
szociális segélyben részesültek és a közcélú munka keretében foglalkoztatottak száma alapján szá-
mított kiegészítő összegből áll a következők szerint: 
T=1000000+(RSZ+KCx[…] 7,21)x[… ] 40 745 (forint) 
ahol 
T = a települési önkormányzatnak közcélú foglalkoztatásra járó támogatása, 
RSZ = a települési önkormányzat által rendszeres szociális segélyben részesültek 2004. március, 
június és szeptember havi létszámadatainak átlaga, 
KC = a települési önkormányzat által közcélú munkával foglalkoztatottak 2004. március, június és 
szeptember havi létszámadatainak átlaga, 
[…] 7,21 = a rendszeres szociális segélyezettek létszámának a közcélú munkával foglalkoztatottak 
létszámához viszonyított arányszáma, a 2004. március, június és szeptember havi országos adatok 
alapján, 
[… ] 40 745= a települési önkormányzat fentiek szerinti (számított) létszámára jutó fajlagos támo-
gatás. 
Azon önkormányzatoknál, ahol az első félévi felhasználás nem éri el a támogatás éves összegének 
időarányos részét, 2005. augusztus 1-jével új előirányzat kerül megállapításra. Az új előirányzatként 
megállapításra kerülő összeg a támogatás éves összegének az időarányosan fel nem használt támo-
gatás kétszeresével csökkentett összege, mely azonban nem lehet kevesebb, mint az alapösszeg, il-
letve a módosított előirányzat megállapításának időpontjáig felhasznált összeg. 
Az eredeti előirányzatokhoz képest történt előirányzat-csökkentések országos szinten összesített 
összege a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet költségvetésében tartalékot képez, amelyből a 
települési önkormányzatok közcélú foglalkoztatás céljára többlettámogatást igényelhetnek. A több-
lettámogatás igénylési szabályait a Kormány állapítja meg 2005. március 31-éig. 
Az önkormányzatot így megillető új előirányzat éves felhasználásának elszámolása a tárgyévben e 
jogcímen felmerült kiadások, valamint az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és el-
számolásának szabályairól szóló 30/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szerinti havi visszaigénylések 
alapján történik.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 
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1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 
555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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555/9.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. rész 3. pont faj-
lagos összeg módosítását javasolja:     
 
/3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [22300] 23 000 forint/foglalkoztatott”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. 
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(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 
555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
555/10.  Jauernik István, Gulyás József és Pál Tibor képviselők - kapcsolódva a T/11700/1112. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 234., 2110. és 2224. pontjai) 
- a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész előirányzat módosítását javasolják:     
 
/III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA/ 
 
„ELŐIRÁNYZAT: [30 968,6] 30 698,6 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 309/2. (1934. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/13. 
(1934. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím új 3. alc ), 542/8. (1934. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 555/12. (1934. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), pont-
jaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1934. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a 
Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság 
ülésén nem ért egyet.   
 
 
555/11.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész előirány-
zat módosítását javasolja:     
 
/III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA/ 
 
„ELŐIRÁNYZAT: [30 968,6] 30 998,6 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 
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11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 
555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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555/12.  Jauernik István, Gulyás József és Pál Tibor képviselők - kapcsolódva a T/11700/1112. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 234., 2110. és 2224. pontjai) 
- a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 1. pont c) pont fajlagos összeg módosítását java-
solják:     
 
/1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:/ 
 
/c) Illetmény-kiegészítéshez/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [73000] 91 214 forint/fő”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 309/2. (1934. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/13. 
(1934. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím új 3. alc ), 542/8. (1934. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 555/10. (1934. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), pontja-
iban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1934. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a 
Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság 
ülésén nem ért egyet.   
 
 
555/13.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 1. pont c) 
pont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:/ 
 
/c) Illetmény-kiegészítéshez/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [73000] 88 790 forint/fő”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 
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fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 
555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
555/14.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 2. pont f) 
pont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal 
vehető igénybe:/ 
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/f) A készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltó-parancsnokság intézményi létesítmény-üzemeltetési 
kiadásaihoz - irodaszer, információhordozó eszközök, kommunikációs és számítástechnikai eszkö-
zök - és egyéb kiadásokhoz/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [35000] 34 893 forint/fő”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 
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1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 
555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/15. (2071. sz. jav. - 8.mell. V. fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
555/15.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 8. számú melléklet V. rész fajlagos 
összeg módosítását javasolja:     
 
/V. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [34000] 45 228 forint/költségvetési szerv”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5/4. (2071. sz. jav. - 17.§ ), 6/1. (2071. sz. jav. - 19.§ (3) c) ), 
9/1. (2071. sz. jav. - 23.§ (2) ), 17/5. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 4) ), 18/1. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 18/2. (2071. sz. jav. - 46.§ (1) új 

16) ), 21/1. (2071. sz. jav. - 50.§ új (4) ), 26/5. (2071. sz. jav. - 51.§ (2) a) ), 59/2. (2071. sz. jav. - 84.§ új (15) ), 59/3. (2071. sz. jav. - 

84.§ új (18) ), 59/4. (2071. sz. jav. - 84.§ új (19) ), 59/14. (2071. sz. jav. - 84.§ új (24) ), 298/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

11.alc ), 298/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 12.alc ), 298/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 298/8. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 14.alc ), 298/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 298/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 
298/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 17.alc ), 298/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 299/1. (2071. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 300/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 300/2. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 
301/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 301/4. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 301/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 302/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 303/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 303/2. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 30.alc ), 303/3. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új 31.alc ), 303/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. 

fej. 2.cím 10.alc ), 307/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26. alc ), 309/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 309/3. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 2.alc ), 310/1. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 310/5. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 

1.alc 1.jcs ), 310/6. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 2.jcs ), 310/7. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 310/8. 
(2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 310/9. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 310/10. (2071. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 5.cím 1.alc 6.jcs ), 310/11. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 310/12. (2071. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 

3.jcs ), 523/7. (2071. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 523/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 523/10. (2071. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 
523/11. (2071. sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 523/12. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 523/13. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ac) fajl. 

), 523/14. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 523/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. a) újae) ), 523/16. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) 

be) fajl. ), 523/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. 11. b) új bg) ), 523/18. (2071. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 523/19. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. a) 

fajl. ), 523/20. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), 523/21. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. c) fajl. ), 523/22. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. d) 

fajl. ), 523/24. (2071. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 523/26. (2071. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 523/27. (2071. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 
523/28. (2071. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 523/29. (2071. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl. ), 523/31. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 
524/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. a) igény ), 524/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 525/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 
526/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 527/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 528/4. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) 

igény ), 530/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 533/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) 

fajl. ), 533/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 533/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl. ), 534/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. 21. d) 

fajl. ), 535/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 536/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 537/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) 

igény ), 537/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 538/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 539/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl. 

), 540/6. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), 540/8. (2071. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), 540/9. (2071. sz. jav. - 3.mell. 26. c) fajl. ), 
540/15. (2071. sz. jav. - 3.mell. új 31. ), 540/17. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. a) ), 541/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. b) ), 
542/1. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 3. ), 542/2. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 542/3. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 542/4. 
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(2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 542/5. (2071. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), 542/10. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 542/12. (2071. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 542/13. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 542/14. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 1. ), 542/15. (2071. sz. jav. - 

4.mell. B) III. 4. ), 542/16. (2071. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), 542/17. (2071. sz. jav. - 5.mell. 2.pont igény ), 543/2. (2071. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), 543/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 10.pont igény ), 543/5. (2071. sz. jav. - 5.mell. 12.pont igény ), 549/3. (2071. sz. 

jav. - 5.mell. 23.pont igény ), 549/4. (2071. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 550/1. (2071. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 551/1. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. előir. ), 551/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 551/3. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. felv. ), 551/4. (2071. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.3. ), 551/5. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.5. ), 551/6. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. 

), 551/7. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. a) ), 551/10. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 551/11. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.1. ), 551/12. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. 1.2.2. ), 551/13. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.4. 1.4.3. ), 551/14. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.3. 1.4.3.1 ), 551/15. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.5. ), 551/16. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.9. ), 551/17. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.10. 1.4.10.1 ), 551/18. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

1. igény 1.4. 1.4.11. ), 551/20. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.5. ), 551/22. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. felv. ), 551/23. 
(2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.1. ), 551/24. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.2. ), 551/25. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.9. 1.9.3. ), 551/26. (2071. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.9. 1.9.6. ), 552/1. (2071. sz. jav. - 6.mell. 3. előir. ), 552/2. (2071. sz. jav. - 6.mell. 

3. igény ), 552/3. (2071. sz. jav. - 7.mell. felv. ), 555/8. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 2. igény ), 555/9. (2071. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 
555/11. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 555/13. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 1. c) fejl ), 555/14. (2071. sz. jav. - 8.mell. III. 2. f) fajl ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

11. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
ELŐIRÁNYZATAI 

558/1.  Dr. Schvarcz Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1459. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 560. és 561. pontjai) - a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fe-
jezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         1  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás [63 054,8] 63 939,8 /+885,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 558/5. (1850. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 

10.jc ), 558/6. (1850. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 13.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1850. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság 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.   
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558/2.  Dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva a T/11700/75. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1533., 2321., 2325. és 2327. pontjai) - a törvényjavaslat 11. számú mel-
léklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 6. jogcím módosítását javasolja:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         6  Járóbeteg szakellátás [108 937,6] 108 737,6 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 558/3. (1781. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 8.jc 

), 558/4. (1781. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1781. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
558/3.  Dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva a T/11700/75. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1533., 2321., 2325. és 2327. pontjai) - a törvényjavaslat 11. számú mel-
léklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 8. jogcím módosítását javasolja:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         8  Művesekezelés [16 829,4] 17 629,4 /+800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 558/2. (1781. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc 

), 558/4. (1781. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1781. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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558/4.  Dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva a T/11700/75. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1533., 2321., 2325. és 2327. pontjai) - a törvényjavaslat 11. számú mel-
léklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 10. jogcím módosítását javasolja:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         10  Fekvőbeteg szakellátás [409 979,3] 409 379,3 /-600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 558/2. (1781. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc 

), 558/3. (1781. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 8.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1781. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
558/5.  Dr. Schvarcz Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1459. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 560. és 561. pontjai) - a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fe-
jezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 10. jogcím módosítását javasolja:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         10  Fekvőbeteg szakellátás [409 979,3] 411 079,3 /+1100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 558/1. (1850. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc 

), 558/6. (1850. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 13.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1850. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság 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.   
 
 
558/6.  Dr. Schvarcz Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1459. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1759. sz. ajánlás 560. és 561. pontjai) - a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fe-
jezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 13. jogcím módosítását javasolja:     
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LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         13  Célelőirányzatok [9 026,4] 7 041,4 /-1985,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
13  Célelőirányzatok [9 266,4] 9 026,4 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 558/1. (1850. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc 

), 558/5. (1850. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1850. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság 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.   
 
 
558/7.  Dr. Schvarcz Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/960. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2329. és 2330. pontjai) - a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. 
fejezet 2. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      4  Gyógyszertámogatás 
         1  Gyógyszertámogatás kiadásai [258 420,0] 257 820,0 /-600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 558/8. (1848. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 4.jcs 3.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1848. 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.   
 
 
558/8.  Dr. Schvarcz Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/960. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2329. és 2330. pontjai) - a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. 
fejezet 2. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:     
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LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      4  Gyógyszertámogatás 
         3  Vénykezelési díj, gyógyszertárak ellátási érdekből történő 
          támogatása [ 500,0] 1 100,0 /+600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 558/7. (1848. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 4.jcs 1.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1848. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 

13. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ÁLLAMI PRIVATIZÁCIÓS ÉS 
VAGYONKEZELŐ  RT. PRIVATIZÁCIÓVAL ÉS 

VAGYONKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ  RÁFORDÍTÁSAI, 
TARTALÉKFELTÖLTÉSE 

562/1.  Farkas Imre és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/11700/1401. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1750. sz. ajánlás 710/1. és 2064/1. pontjai) - a törvényja-
vaslat 13. számú melléklet II. rész módosítását javasolják:     
 
     13. számú melléklet a 2004. évi ... törvényhez. 
 
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfor-

dításai, tartalékfeltöltése 
 
     /millió forintban 
 
Megnevezés 2005. évi előirányzat/ 
 
„II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások   132 346,0 
 
1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések  9 000,0 
2. Üzleti célú befektetések 20 570,0 
3. Vagyontárgyak vásárlása [46 938,0] 36 938,0 
4. Privatizációs tartalék feltöltése 54 338,0 
5. Kárpótlási jegy bevonás 1 500,0 
6. Mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészek vásárlása  10 000,0”    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1899. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

19. SZÁMÚ MELLÉKLET: A DECENTRALIZÁLT TÁMOGATÁSI 
PROGRAMOK ELŐIRÁNYZATAI RÉGIÓNKÉNTI ÖSSZEGE 

562/2.  A Területfejlesztési bizottság - a törvényjavaslat 19. számú melléklet II. rész módosítá-
sát javasolja:     
 
A decentralizált támogatási programok előirányzatai régiónkénti összege 
 
Megnevezés 
Közép-    Közép-   Nyugat-  Dél-         Észak-  Észak-  Dél-      összesen 
Mo.       Dunántúl Dunántúl Dunántúl   Mo.     Alföld   Alföld 
 
„II. A megyei területfejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt támogatási előirányzatok 
 [1625,01] [1512,81] [1320,01] [2 307,4] [3 249,0] [3 912,2] [2 946,6] 16873,0 
1564,8 1516,0 1342,9 2 313,2 3262,3 3965,0 2908,8 
 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
7. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása [1625,0] [1512,8] 
[1320,01] [2 307,4] [3 249,0] [3 912,2] [2 946,6] 16873,0 
1564,8 1516,0 1342,9 2313,2 3262,3 3965,0 2908,8 
 
Decentralizált programok támogatásai mindösszesen(I+II) 
[10 517,3] [5 068,4] [4 541,3] [7056,4] [9 462,9] [11 933,6] [8 543,1] 
10 457,1 5 071,6 4564,2 7062,2 9476,2 11986,4 8505,3 57123,0”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2065. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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20. SZÁMÚ MELLÉKLET: A FIZETÉSI OSZTÁLYOK ELSŐ  FIZETÉSI 
FOKOZATA SZERINTI GARANTÁLT ILLETMÉNYEK HAVI ÖSSZEGE 
FORINTBAN, VALAMINT A FIZETÉSI FOKOZATOKHOZ TARTOZÓ 

LEGKISEBB SZORZÓSZÁMOK 

562/3.  Gulyás József, Rózsa Endre és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1036. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2332. pontja) 
- a törvényjavaslat 20. számú melléklet módosítását javasolják:     
 
„„       20. számú melléklet a 2004. évi … törvényhez 
 
       „1. számú melléklet az 1992. évi XXXIII. tör-
vényhez 
 
A fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, va-

lamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2005. január 1-jétől[*] 
 
Fizetési fokozatok    Fizetési osztályok 
     A      B      C      D      E      F      G      H      I      J 
 1. 53 000  59 360  61 480  63 600  74 200  106 000  111 300  113 950  127 200  140 450   
 2. 1,03   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,06   1,06   1,06   
 3. 1,06   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,12   1,12   1,12   
 4. 1,09   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,18   1,18   1,18   
 5. 1,12   1,16   1,16   1,16   1,16   1,17   1,17   1,24   1,24   1,24   
 6. 1,15   1,20   1,20   1,20   1,20   1,22   1,22   1,30   1,30   1,30   
 7. 1,18   1,24   1,24   1,24   1,24   1,27   1,27   1,36   1,36   1,36   
 8. 1,21   1,28   1,28   1,28   1,28   1,32   1,32   1,42   1,42   1,42   
 9. 1,24   1,32   1,32   1,32   1,32   1,37   1,37   1,48   1,48   1,48   
 10. 1,27   1,36   1,36   1,36   1,36   1,42   1,42   1,54   1,54   1,54   
 11. 1,30   1,40   1,40   1,40   1,40   1,47   1,47   1,60   1,60   1,60   
 12. 1,33   1,44   1,44   1,44   1,44   1,52   1,52   1,66   1,66   1,66   
 13. 1,36   1,48   1,48   1,48   1,48   1,57   1,57   1,73   1,73   1,73   
 14. 1,39   1,52   1,52   1,52   1,52   1,62   1,62   1,80   1,80   1,80 
 
A fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, va-

lamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2005. szeptember 1-jétől 
 
Fizetési fokozatok    Fizetési osztályok 
     A      B      C      D      E      F      G      H      I      J 
 1. 56 180  62 922  65 169  67 416  78 652  112 360  117 978  120 787  134 832  148 877   
 2. 1,03   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,06   1,06   1,06   
 3. 1,06   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,12   1,12   1,12   
 4. 1,09   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,18   1,18   1,18   
 5. 1,12   1,16   1,16   1,16   1,16   1,17   1,17   1,24   1,24   1,24   
 6. 1,15   1,20   1,20   1,20   1,20   1,22   1,22   1,30   1,30   1,30   
 7. 1,18   1,24   1,24   1,24   1,24   1,27   1,27   1,36   1,36   1,36   
 8. 1,21   1,28   1,28   1,28   1,28   1,32   1,32   1,42   1,42   1,42   
 9. 1,24   1,32   1,32   1,32   1,32   1,37   1,37   1,48   1,48   1,48   
 10. 1,27   1,36   1,36   1,36   1,36   1,42   1,42   1,54   1,54   1,54   
 11. 1,30   1,40   1,40   1,40   1,40   1,47   1,47   1,60   1,60   1,60   
 12. 1,33   1,44   1,44   1,44   1,44   1,52   1,52   1,66   1,66   1,66   
 13. 1,36   1,48   1,48   1,48   1,48   1,57   1,57   1,73   1,73   1,73   
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 14. 1,39   1,52   1,52   1,52   1,52   1,62   1,62   1,80   1,80   1,80”„ 
 
[* Az érdekegyeztetést követően kerül megállapításra a bértábla.]    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1923. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
562/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 20. számú melléklet kiegészítését javasolja:     
 
„„       20. számú melléklet a 2004. évi … törvényhez 
 
       „1. számú melléklet az 1992. évi XXXIII. tör-
vényhez 
 
A fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, va-

lamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2005. január 1-jétől[*] 
 
Fizetési fokozatok    Fizetési osztályok 
     A      B      C      D      E      F      G      H      I      J 
 1. 57 000  60 500  62 600  64 800  75 000  108 000  113 400  115 000  129 600  142 000   
 2. 1,025   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,06   1,06   1,06   
 3. 1,05   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,12   1,12   1,12   
 4. 1,075   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,18   1,18   1,18   
 5. 1,1   1,16   1,16   1,16   1,16   1,17   1,17   1,24   1,24   1,24   
 6. 1,125   1,20   1,20   1,20   1,20   1,22   1,22   1,30   1,30   1,30   
 7. 1,15   1,24   1,24   1,24   1,24   1,27   1,27   1,36   1,36   1,36   
 8. 1,175   1,28   1,28   1,28   1,28   1,32   1,32   1,42   1,42   1,42   
 9. 1,2   1,32   1,32   1,32   1,32   1,37   1,37   1,48   1,48   1,48   
 10. 1,225   1,36   1,36   1,36   1,36   1,42   1,42   1,54   1,54   1,54   
 11. 1,25   1,40   1,40   1,40   1,40   1,47   1,47   1,60   1,60   1,60   
 12. 1,275   1,44   1,44   1,44   1,44   1,52   1,52   1,66   1,66   1,66   
 13. 1,3   1,48   1,48   1,48   1,48   1,57   1,57   1,73   1,73   1,73   
 14. 1,325   1,52   1,52   1,52   1,52   1,62   1,62   1,80   1,80   1,80 
 
A fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, va-

lamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2005. szeptember 1-jétől 
 
Fizetési fokozatok    Fizetési osztályok 
     A      B      C      D      E      F      G      H      I      J 
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 1. 59 300  62 900  65 100  67 400  78 000  112 300  117 900  119 600  134 800  147 700 
 2. 1,025   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,06   1,06   1,06   
 3. 1,05   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,12   1,12   1,12   
 4. 1,075   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,18   1,18   1,18   
 5. 1,1   1,16   1,16   1,16   1,16   1,17   1,17   1,24   1,24   1,24   
 6. 1,125   1,20   1,20   1,20   1,20   1,22   1,22   1,30   1,30   1,30   
 7. 1,15   1,24   1,24   1,24   1,24   1,27   1,27   1,36   1,36   1,36   
 8. 1,175   1,28   1,28   1,28   1,28   1,32   1,32   1,42   1,42   1,42   
 9. 1,2   1,32   1,32   1,32   1,32   1,37   1,37   1,48   1,48   1,48   
 10. 1,225   1,36   1,36   1,36   1,36   1,42   1,42   1,54   1,54   1,54   
 11. 1,25   1,40   1,40   1,40   1,40   1,47   1,47   1,60   1,60   1,60   
 12. 1,275   1,44   1,44   1,44   1,44   1,52   1,52   1,66   1,66   1,66   
 13. 1,3   1,48   1,48   1,48   1,48   1,57   1,57   1,73   1,73   1,73   
 14. 1,325   1,52   1,52   1,52   1,52   1,62   1,62   1,80   1,80   1,80 
 
[* Az érdekegyeztetést követően kerül megállapításra a bértábla.]”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/2. (2135. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/7. (2135. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/12. (2135. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/18. (2135. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/15. (2135. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/9. (2135. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/5. (2135. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/10. (2135. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/13. (2135. sz. jav. - 112.§ (6) ), 
265/18. (2135. sz. jav. - 112.§ (7) ), 265/23. (2135. sz. jav. - 112.§ (8) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
562/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 20. számú melléklet kiegészítését javasolja:     
 
„       20. számú melléklet a 2004. évi … törvényhez 
 
       „1. számú melléklet az 1992. évi XXXIII. tör-
vényhez 
 
A fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, va-

lamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2005. január 1-jétől[*] 
 
Fizetési fokozatok    Fizetési osztályok 
     A      B      C      D      E      F      G      H      I      J 
 1. 57 000  60 200  62 400  64 500  75 000  107 200  112 600  115 200  128 600  142 000   
 2. 1,025   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,06   1,06   1,06   
 3. 1,05   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,12   1,12   1,12   
 4. 1,075   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,18   1,18   1,18   
 5. 1,1   1,16   1,16   1,16   1,16   1,17   1,17   1,24   1,24   1,24   
 6. 1,125   1,20   1,20   1,20   1,20   1,22   1,22   1,30   1,30   1,30   
 7. 1,15   1,24   1,24   1,24   1,24   1,27   1,27   1,36   1,36   1,36   
 8. 1,175   1,28   1,28   1,28   1,28   1,32   1,32   1,42   1,42   1,42   
 9. 1,2   1,32   1,32   1,32   1,32   1,37   1,37   1,48   1,48   1,48   
 10. 1,225   1,36   1,36   1,36   1,36   1,42   1,42   1,54   1,54   1,54   
 11. 1,25   1,40   1,40   1,40   1,40   1,47   1,47   1,60   1,60   1,60   
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 12. 1,275   1,44   1,44   1,44   1,44   1,52   1,52   1,66   1,66   1,66   
 13. 1,3   1,48   1,48   1,48   1,48   1,57   1,57   1,73   1,73   1,73   
 14. 1,325   1,52   1,52   1,52   1,52   1,62   1,62   1,80   1,80   1,80 
 
A fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, va-

lamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2005. szeptember 1-jétől 
 
Fizetési fokozatok    Fizetési osztályok 
     A      B      C      D      E      F      G      H      I      J 
 1. 59 600  62 900  65 200  67 400  78 400  112 000  117 700  120 400  134 400  148 400 
 2. 1,025   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,06   1,06   1,06   
 3. 1,05   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,12   1,12   1,12   
 4. 1,075   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,18   1,18   1,18   
 5. 1,1   1,16   1,16   1,16   1,16   1,17   1,17   1,24   1,24   1,24   
 6. 1,125   1,20   1,20   1,20   1,20   1,22   1,22   1,30   1,30   1,30   
 7. 1,15   1,24   1,24   1,24   1,24   1,27   1,27   1,36   1,36   1,36   
 8. 1,175   1,28   1,28   1,28   1,28   1,32   1,32   1,42   1,42   1,42   
 9. 1,2   1,32   1,32   1,32   1,32   1,37   1,37   1,48   1,48   1,48   
 10. 1,225   1,36   1,36   1,36   1,36   1,42   1,42   1,54   1,54   1,54   
 11. 1,25   1,40   1,40   1,40   1,40   1,47   1,47   1,60   1,60   1,60   
 12. 1,275   1,44   1,44   1,44   1,44   1,52   1,52   1,66   1,66   1,66   
 13. 1,3   1,48   1,48   1,48   1,48   1,57   1,57   1,73   1,73   1,73   
 14. 1,325   1,52   1,52   1,52   1,52   1,62   1,62   1,80   1,80   1,80 
 
[* Az érdekegyeztetést követően kerül megállapításra a bértábla.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/4. (2160. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/5. (2160. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/13. (2160. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/19. (2160. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/14. (2160. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/10. (2160. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/2. (2160. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/9. (2160. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/15. (2160. sz. jav. - 112.§ (6) ), 
265/20. (2160. sz. jav. - 112.§ (7) ), 265/22. (2160. sz. jav. - 112.§ (8) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
562/6.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 20. számú melléklet kiegészítését javasolja:     
 
„„       20. számú melléklet a 2004. évi … törvényhez 
 
       „1. számú melléklet az 1992. évi XXXIII. tör-
vényhez 
 
A fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, va-

lamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2005. január 1-jétől[*] 
 
Fizetési fokozatok    Fizetési osztályok 
     A      B      C      D      E      F      G      H      I      J 
 1. 57 000  59 900  62 100  64 200  74 200  107 000  112 400  114 000  128 400  140 450   
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 2. 1,025   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,06   1,06   1,06   
 3. 1,05   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,12   1,12   1,12   
 4. 1,075   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,18   1,18   1,18   
 5. 1,1   1,16   1,16   1,16   1,16   1,17   1,17   1,24   1,24   1,24   
 6. 1,125   1,20   1,20   1,20   1,20   1,22   1,22   1,30   1,30   1,30   
 7. 1,15   1,24   1,24   1,24   1,24   1,27   1,27   1,36   1,36   1,36   
 8. 1,175   1,28   1,28   1,28   1,28   1,32   1,32   1,42   1,42   1,42   
 9. 1,2   1,32   1,32   1,32   1,32   1,37   1,37   1,48   1,48   1,48   
 10. 1,225   1,36   1,36   1,36   1,36   1,42   1,42   1,54   1,54   1,54   
 11. 1,25   1,40   1,40   1,40   1,40   1,47   1,47   1,60   1,60   1,60   
 12. 1,275   1,44   1,44   1,44   1,44   1,52   1,52   1,66   1,66   1,66   
 13. 1,3   1,48   1,48   1,48   1,48   1,57   1,57   1,73   1,73   1,73   
 14. 1,325   1,52   1,52   1,52   1,52   1,62   1,62   1,80   1,80   1,80 
 
A fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, va-

lamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2005. szeptember 1-jétől 
 
Fizetési fokozatok    Fizetési osztályok 
     A      B      C      D      E      F      G      H      I      J 
 1. 59 900  62 900  65 200  67 400  77 900  112 400  118 000  119 700  134 800  147 500 
 2. 1,025   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,06   1,06   1,06   
 3. 1,05   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,12   1,12   1,12   
 4. 1,075   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,18   1,18   1,18   
 5. 1,1   1,16   1,16   1,16   1,16   1,17   1,17   1,24   1,24   1,24   
 6. 1,125   1,20   1,20   1,20   1,20   1,22   1,22   1,30   1,30   1,30   
 7. 1,15   1,24   1,24   1,24   1,24   1,27   1,27   1,36   1,36   1,36   
 8. 1,175   1,28   1,28   1,28   1,28   1,32   1,32   1,42   1,42   1,42   
 9. 1,2   1,32   1,32   1,32   1,32   1,37   1,37   1,48   1,48   1,48   
 10. 1,225   1,36   1,36   1,36   1,36   1,42   1,42   1,54   1,54   1,54   
 11. 1,25   1,40   1,40   1,40   1,40   1,47   1,47   1,60   1,60   1,60   
 12. 1,275   1,44   1,44   1,44   1,44   1,52   1,52   1,66   1,66   1,66   
 13. 1,3   1,48   1,48   1,48   1,48   1,57   1,57   1,73   1,73   1,73   
 14. 1,325   1,52   1,52   1,52   1,52   1,62   1,62   1,80   1,80   1,80 
 
[* Az érdekegyeztetést követően kerül megállapításra a bértábla.]”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/5. (2131. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/9. (2131. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/11. (2131. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/15. (2131. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/12. (2131. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/8. (2131. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/1. (2131. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/8. (2131. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/11. (2131. sz. jav. - 112.§ (6) ), 
265/16. (2131. sz. jav. - 112.§ (7) ), 265/21. (2131. sz. jav. - 112.§ (8) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
562/7.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 20. számú melléklet kiegészítését javasolja:     
 
„„       20. számú melléklet a 2004. évi … törvényhez 
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       „1. számú melléklet az 1992. évi XXXIII. tör-
vényhez 
 
A fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, va-

lamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2005. január 1-jétől[*] 
 
Fizetési fokozatok    Fizetési osztályok 
     A      B      C      D      E      F      G      H      I      J 
 1. 57 000  59 400  61 500  63 600  73 500  106 000  110 300  112 900  126 000  139 100   
 2. 1,025   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,06   1,06   1,06   
 3. 1,05   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,12   1,12   1,12   
 4. 1,075   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,18   1,18   1,18   
 5. 1,1   1,16   1,16   1,16   1,16   1,17   1,17   1,24   1,24   1,24   
 6. 1,125   1,20   1,20   1,20   1,20   1,22   1,22   1,30   1,30   1,30   
 7. 1,15   1,24   1,24   1,24   1,24   1,27   1,27   1,36   1,36   1,36   
 8. 1,175   1,28   1,28   1,28   1,28   1,32   1,32   1,42   1,42   1,42   
 9. 1,2   1,32   1,32   1,32   1,32   1,37   1,37   1,48   1,48   1,48   
 10. 1,225   1,36   1,36   1,36   1,36   1,42   1,42   1,54   1,54   1,54   
 11. 1,25   1,40   1,40   1,40   1,40   1,47   1,47   1,60   1,60   1,60   
 12. 1,275   1,44   1,44   1,44   1,44   1,52   1,52   1,66   1,66   1,66   
 13. 1,3   1,48   1,48   1,48   1,48   1,57   1,57   1,73   1,73   1,73   
 14. 1,325   1,52   1,52   1,52   1,52   1,62   1,62   1,80   1,80   1,80 
 
A fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, va-

lamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2005. szeptember 1-jétől 
 
Fizetési fokozatok    Fizetési osztályok 
     A      B      C      D      E      F      G      H      I      J 
 1. 59 900  63 000  65 200  67 400  78 100  112 400  117 100  119 900  133 800  147 700 
 2. 1,025   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,06   1,06   1,06   
 3. 1,05   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,12   1,12   1,12   
 4. 1,075   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,18   1,18   1,18   
 5. 1,1   1,16   1,16   1,16   1,16   1,17   1,17   1,24   1,24   1,24   
 6. 1,125   1,20   1,20   1,20   1,20   1,22   1,22   1,30   1,30   1,30   
 7. 1,15   1,24   1,24   1,24   1,24   1,27   1,27   1,36   1,36   1,36   
 8. 1,175   1,28   1,28   1,28   1,28   1,32   1,32   1,42   1,42   1,42   
 9. 1,2   1,32   1,32   1,32   1,32   1,37   1,37   1,48   1,48   1,48   
 10. 1,225   1,36   1,36   1,36   1,36   1,42   1,42   1,54   1,54   1,54   
 11. 1,25   1,40   1,40   1,40   1,40   1,47   1,47   1,60   1,60   1,60   
 12. 1,275   1,44   1,44   1,44   1,44   1,52   1,52   1,66   1,66   1,66   
 13. 1,3   1,48   1,48   1,48   1,48   1,57   1,57   1,73   1,73   1,73   
 14. 1,325   1,52   1,52   1,52   1,52   1,62   1,62   1,80   1,80   1,80 
 
[* Az érdekegyeztetést követően kerül megállapításra a bértábla.]”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/1. (2132. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/4. (2132. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/10. (2132. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/16. (2132. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/11. (2132. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/7. (2132. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/4. (2132. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/7. (2132. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/14. (2132. sz. jav. - 112.§ (6) ), 
265/19. (2132. sz. jav. - 112.§ (7) ), 265/25. (2132. sz. jav. - 112.§ (8) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
562/8.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 20. számú melléklet kiegészítését javasolja:     
 
„„       20. számú melléklet a 2004. évi … törvényhez 
 
       „1. számú melléklet az 1992. évi XXXIII. tör-
vényhez 
 
A fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, va-

lamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2005. január 1-jétől[*] 
 
Fizetési fokozatok    Fizetési osztályok 
     A      B      C      D      E      F      G      H      I      J 
 1. 57 000  59 900  62 100  64 200  74 200  107 000  112 400  114 000  128 400  140 500   
 2. 1,025   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,06   1,06   1,06   
 3. 1,05   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,12   1,12   1,12   
 4. 1,075   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,18   1,18   1,18   
 5. 1,1   1,16   1,16   1,16   1,16   1,17   1,17   1,24   1,24   1,24   
 6. 1,125   1,20   1,20   1,20   1,20   1,22   1,22   1,30   1,30   1,30   
 7. 1,15   1,24   1,24   1,24   1,24   1,27   1,27   1,36   1,36   1,36   
 8. 1,175   1,28   1,28   1,28   1,28   1,32   1,32   1,42   1,42   1,42   
 9. 1,2   1,32   1,32   1,32   1,32   1,37   1,37   1,48   1,48   1,48   
 10. 1,225   1,36   1,36   1,36   1,36   1,42   1,42   1,54   1,54   1,54   
 11. 1,25   1,40   1,40   1,40   1,40   1,47   1,47   1,60   1,60   1,60   
 12. 1,275   1,44   1,44   1,44   1,44   1,52   1,52   1,66   1,66   1,66   
 13. 1,3   1,48   1,48   1,48   1,48   1,57   1,57   1,73   1,73   1,73   
 14. 1,325   1,52   1,52   1,52   1,52   1,62   1,62   1,80   1,80   1,80 
 
A fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, va-

lamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2005. szeptember 1-jétől 
 
Fizetési fokozatok    Fizetési osztályok 
     A      B      C      D      E      F      G      H      I      J 
 1. 59 300  62 300  64 600  66 800  77 200  111 300  116 900  118 600  133 500  146 100 
 2. 1,025   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,06   1,06   1,06   
 3. 1,05   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,12   1,12   1,12   
 4. 1,075   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,18   1,18   1,18   
 5. 1,1   1,16   1,16   1,16   1,16   1,17   1,17   1,24   1,24   1,24   
 6. 1,125   1,20   1,20   1,20   1,20   1,22   1,22   1,30   1,30   1,30   
 7. 1,15   1,24   1,24   1,24   1,24   1,27   1,27   1,36   1,36   1,36   
 8. 1,175   1,28   1,28   1,28   1,28   1,32   1,32   1,42   1,42   1,42   
 9. 1,2   1,32   1,32   1,32   1,32   1,37   1,37   1,48   1,48   1,48   
 10. 1,225   1,36   1,36   1,36   1,36   1,42   1,42   1,54   1,54   1,54   
 11. 1,25   1,40   1,40   1,40   1,40   1,47   1,47   1,60   1,60   1,60   
 12. 1,275   1,44   1,44   1,44   1,44   1,52   1,52   1,66   1,66   1,66   
 13. 1,3   1,48   1,48   1,48   1,48   1,57   1,57   1,73   1,73   1,73   
 14. 1,325   1,52   1,52   1,52   1,52   1,62   1,62   1,80   1,80   1,80 
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[* Az érdekegyeztetést követően kerül megállapításra a bértábla.]”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 4/3. (2133. sz. jav. - 11.§ (4) ), 27/6. (2133. sz. jav. - 56.§ (1) 

), 27/14. (2133. sz. jav. - 56.§ (3) ), 27/17. (2133. sz. jav. - 57.§ (1) ), 52/13. (2133. sz. jav. - 82.§ (4) Ktv.43.§ (4) ), 59/11. (2133. sz. 

jav. - 84.§ (22) Áht.93/A.§ ), 265/3. (2133. sz. jav. - 112.§ (4) ), 265/6. (2133. sz. jav. - 112.§ (5) ), 265/12. (2133. sz. jav. - 112.§ (6) ), 
265/17. (2133. sz. jav. - 112.§ (7) ), 265/24. (2133. sz. jav. - 112.§ (8) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

21. SZÁMÚ MELLÉKLET: VÍZKÉSZLETJÁRULÉK 

562/9.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 21. számú melléklet kiegészítését javasolja 
a következő új 19. pont  felvételével:     
 
/21. számú melléklet a 2004. évi …. törvényhez/ 
 
/Vízkészletjárulék/ 
 
„19. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények vé-
delméről szóló123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. § (10) bekezdésében meghatározott adásvé-
telre vagy kisajátításra fordított pénzösszeg a befizetett vízkészletjárulékból visszaigényelhető.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/2156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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A bizottságok utólagos állásfoglalásai a T/11700/1759. sz. ajánlás alábbi pontjaiban foglalt módo-
sító javaslatokról: 
 
Ajánláspont Bizottság   Állásfoglalás Előterjesztő 
10. és ŐF. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
40. Környezetvédelmi támogatja egyetért 
55. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
68. Kulturális  nem támogatja nem ért egyet 
71. és ÖF. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
71. és ÖF. Környezetvédelmi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
73. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
82. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
83. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
84. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
100. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
103. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
104. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
106. Emberi jogi támogatja egyetért 
107. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
123. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
130. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
132. Emberi jogi támogatja egyetért 
133. Emberi jogi támogatja egyetért 
135. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
151. Kulturális nem támogatja nem ért egyet 
164. Emberi jogi támogatja egyetért 
166. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
169. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
171. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
173. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
188. és ÖF. Környezetvédelmi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
189. és ÖF. Környezetvédelmi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
193., 217. Környezetvédelmi támogatja nem ért egyet 
202. és ÖF. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
218. Környezetvédelmi támogatja nem ért egyet 
233. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
246. és ÖF. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
256. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
265. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
273. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
290. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
311., 305. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
350., 341. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
351., 318. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
383., 387. Emberi jogi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
394., 401. Környezetvédelmi nem támogatja nem ért egyet 
434., 449. Környezetvédelmi nem támogatja nem ért egyet 
435., 450. Környezetvédelmi nem támogatja nem ért egyet 
436., 448. Környezetvédelmi nem támogatja nem ért egyet 
437., 440. Környezetvédelmi nem támogatja nem ért egyet 
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438., 442. Környezetvédelmi nem támogatja nem ért egyet 
439., 452. Környezetvédelmi nem támogatja nem ért egyet 
441., 455. Környezetvédelmi nem támogatja nem ért egyet 
443., 453. Környezetvédelmi nem támogatja nem ért egyet 
444., 451. Környezetvédelmi nem támogatja nem ért egyet 
445., 454. Környezetvédelmi nem támogatja nem ért egyet 
446., 447. Környezetvédelmi nem támogatja nem ért egyet 
459., 471. Környezetvédelmi nem támogatja nem ért egyet 
460., 470. Környezetvédelmi nem támogatja nem ért egyet 
461., 466. Környezetvédelmi nem támogatja nem ért egyet 
461., 466. Környezetvédelmi nem támogatja nem ért egyet 
462., 472. Környezetvédelmi nem támogatja nem ért egyet 
463., 467. Környezetvédelmi nem támogatja nem ért egyet 
464., 468. Környezetvédelmi nem támogatja nem ért egyet 
465., 469. Környezetvédelmi nem támogatja nem ért egyet 
556., 558. Környezetvédelmi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
557., 559. Környezetvédelmi egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
 
 
A T/11700/1759. sz. ajánlás 39., 45., 134., 186., 187., 280., 445., 454. sz. ajánlás pontoknál a Kul-
turális bizottság állásfoglalása tévesen van feltüntetve. E javaslatokról a bizottság nem foglalt ál-
lást. 
 
 
 
 
Budapest, 2004. december 9. 
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatala Jogi Főosztálya, Tájékoztatási Főosztálya, Bizottsági Fő-
osztálya 
 



- 692 - 

 
 

 
 

Varga Mihály s.k. 
Költségvetési és pénzügyi 

bizottságának elnöke 

Dr. Vastagh Pál 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának elnöke 

Dr. Schvarcz Tibor s.k. 
Egészségügyi  

bizottságának elnöke 
 

Szászfalvi László s.k. 
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottságának elnöke 

Dr. Eörsi Mátyás s.k. 
Európai ügyek  

bizottságának elnöke 
 

Dr. Balsai István s.k. 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottságának elnöke 

Puch László s.k. 
Gazdasági 

bizottságának elnöke 
 

Keleti György s.k. 
Honvédelmi  

bizottságának elnöke 

Lasztovicza Jenő s.k. 
Idegenforgalmi 

bizottságának elnöke 
 

Dr. Bakonyi Tibor s.k. 
Ifjúsági és sport 

bizottságának elnöke 

Rogán Antal s.k. 
Informatikai és távközlési  

bizottságának elnöke 
 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k. 
Környezetvédelmi 

bizottságának elnöke 

Dr. Pető Iván s.k. 
Kulturális és sajtó 

bizottságának elnöke 
 

Németh Zsolt s.k. 
Külügyi  

bizottságának elnöke 

Dr. Magda Sándor s.k. 
Mezőgazdasági 

bizottságának elnöke 
 

Dr. Kövér László s.k. 
Nemzetbiztonsági  

bizottságának elnöke 

Dr. Jánosi György s.k. 
Oktatási és tudományos 

bizottságának elnöke 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k. 
Önkormányzati  

bizottságának elnöke 

Dr. Gál Zoltán s.k. 
Rendészeti  

bizottságának elnöke 
 

Tállai András s.k. 
Számvevőszéki  

bizottságának elnöke 

Dr. Mátrai Márta s.k. 
Szociális és családügyi 
bizottságának elnöke 

 
Fogarasiné Deák Valéria s.k. 

Társadalmi szervezetek 
bizottságának elnöke 

Szabó György s.k. 
Területfejlesztési 

bizottságának elnöke 
 



- 693 - 

 
 
1. SZÁMÚ MELLÉKLET: A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI ................................200 

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet ..............................................................................................200 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet .......................................208 
X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet..................................................................................261 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet .............................................................................281 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet.........300 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet ..............................................................309 
XV. GAZDASÁGI ÉS  KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet.................................311 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet ........................345 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet ..............................................................................355 
XIX. EU INTEGRÁCIÓ fejezet .........................................................................................359 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet .......................................................................364 
XXI.  EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet...........................................................401 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet.......................................................................413 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet.....................415 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI 

MINISZTÉRIUM fejezet..........................................................................................................454 
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 480 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA fejezet ............................................481 

3. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSAI .....482 
4. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKAT MEGILLETŐ SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓ MEGOSZTÁSA ..............................................................................................................580 
5. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ 
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK...................................................................................................593 
6. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT 
SZOLGÁLÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK ...........................................................................................611 
7. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZÍNHÁZI TÁMOGATÁSA ................647 
8. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ 
TÁMOGATÁSAI...............................................................................................................................................649 
11. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP ELŐIRÁNYZATAI ........................676 
13. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ÁLLAMI PRIVATIZÁCIÓS ÉS VAGYONKEZELŐ RT. 
PRIVATIZÁCIÓVAL ÉS VAGYONKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ RÁFORDÍTÁSAI, 
TARTALÉKFELTÖLTÉSE.............................................................................................................................680 
19. SZÁMÚ MELLÉKLET: A DECENTRALIZÁLT TÁMOGATÁSI PROGRAMOK ELŐIRÁNYZATAI 
RÉGIÓNKÉNTI ÖSSZEGE.............................................................................................................................681 
20. SZÁMÚ MELLÉKLET: A FIZETÉSI OSZTÁLYOK ELSŐ FIZETÉSI FOKOZATA SZERINTI 
GARANTÁLT ILLETMÉNYEK HAVI ÖSSZEGE FORINTBAN, VALAMINT A FIZETÉSI 
FOKOZATOKHOZ TARTOZÓ LEGKISEBB SZORZÓSZÁMOK..........................................................682 
21. SZÁMÚ MELLÉKLET: VÍZKÉSZLETJÁRULÉK................................................................................689 
 


