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Tisztelt Országgyűlés! 
 
Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - 
első helyen kijelölt bizottságként -, 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 bizottsága, Önkormányzati bizottsága, 
Rendészeti bizottsága, Számvevőszéki bizottsága, Szociális és családügyi bizottsága (a továbbiak-
ban: Szociális bizottság), Társadalmi szervezetek bizottsága és Területfejlesztési bizottsága megvi-
tatta a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló T/17700. számú törvényjavaslatot, 
valamint az ahhoz benyújtott T/17700/13., /14., /15., /16., /17., /18., /19., /20., /39., /40., /41., /42., 
/43., /44., /45., /46., /47., /48., /56., /57., /58., /63., /69., /70., /71., /72., /73., /74., /75., /76., /77., 
/78., /79., /80., /81., /82., /83., /84., /85., /86., /90., /95., /96., /97., /98., /111., /112., /114., /128., 
/129., /131., /132., /133., /134., /135., /136., /137., /138., /140., /141., /142., /143., /144., /147., 
/148., /149., /150., /151., /152., /153., /154., /155., /156., /157., /158., /159., /160., /161., /162., 
/163., /164., /165., /166., /167., /168., /169., /170., /171., /172., /173., /174., /175., /176., /177., 
/178., /179., /180., /181., /182., /183., /184., /185., /186., /187., /188., /189., /190., /191., /192., 
/193., /194., /195., /196., /197., /198., /199., /200., /201., /203., /205., /206., /207., /208., /209., 
/210., /211., /212., /213., /214., /215., /216., /217., /218., /219., /220., /221., /222., /223., /224., 
/225., /226., /227., /228., /229., /230., /231., /232., /233., /234., /235., /236., /237., /238., /239., 
/240., /241., /242., /243., /244., /245., /246., /247., /248., /250., /251., /252., /253., /254., /255., 
/256., /257., /258., /259., /260., /261., /262., /263., /264., /265., /266., /267., /268., /270., /271., 
/272., /273., /275., /276., /277., /278., /279., /281., /282., /283., /284., /285., /286., /287., /289., 
/290., /291., /292., /293., /294., /295., /296., /297., /298., /299., /300., /301., /302., /303., /304., 
/305., /306., /307., /308., /309., /310., /311., /312., /313., /314., /315., /316., /317., /319., /320., 
/321., /322., /323., /324., /325., /326., /327., /328., /329., /330., /331., /334., /337., /338., /339., 
/340., /341., /342., /343., /344., /345., /346., /347., /348., /349., /350., /351., /352., /353., /354., 
/355., /356., /357., /359., /360., /361., /362., /363., /364., /365., /366., /367., /368., /369., /370., 
/371., /372., /373., /374., /375., /376., /377., /378., /379., /380., /381., /382., /383., /385., /386., 
/387., /388., /389., /390., /391., /392., /393., /394., /395., /396., /397., /398., /399., /400., /401., 
/402., /403., /404., /405., /406., /407., /408., /409., /410., /411., /412., /413., /414., /415., /416., 
/417., /418., /419., /420., /421., /422., /423., /424., /425., /426., /427., /428., /429., /430., /431., 
/432., /433., /434., /435., /436., /437., /438., /439., /440., /441., /442., /443., /444., /445., /446., 
/447., /448., /449., /450., /451., /452., /453., /454., /455., /456., /457., /458., /459., /460., /461., 
/462., /463., /464., /465., /466., /467., /468., /469., /470., /471., /472., /473., /474., /475., /476., 
/477., /478., /479., /480., /481., /482., /483., /484., /485., /487., /488., /491., /495., /496., /497., 
/498., /499., /500., /501., /502., /503., /504., /505., /506., /507., /508., /509., /510., /511., /512., 
/513., /514., /515., /516., /517., /518., /519., /520., /521., /522., /523., /524., /525., /526., /527., 
/536., /537., /538., /539., /540., /541., /542., /543., /544., /545., /546., /547., /548., /549., /550., 
/551., /552., /553., /554., /555., /556., /557., /558., /559., /560., /561., /562., /563., /564., /565., 
/566., /567., /568., /569., /570., /572., /574., /575., /576., /577., /578., /579., /580., /581., /582., 
/583., /584., /585., /586., /587., /588., /589., /590., /591., /592., /593., /594., /595., /596., /597., 
/598., /599., /600., /601., /602., /603., /604., /605., /606., /607., /608., /609., /610., /611., /612., 
/613., /614., /615., /616., /617., /618., /619., /620., /621., /622., /623., /624., /625., /626., /627., 
/628., /629., /630., /631., /632., /633., /634., /635., /636., /637., /638., /639., /640., /641., /642., 
/643., /644., /646., /647., /648., /649., /650., /651., /652., /653., /654., /655., /656., /657., /658., 
/659., /660., /661., /662., /663., /664., /665., /666., /667., /668., /669., /670., /671., /672., /673., 
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/674., /675., /676., /677., /678., /679., /680., /682., /683., /684., /685., /686., /688., /689., /690., 
/691., /692., /693., /694., /695., /696., /697., /700., /701., /702., /703., /704., /705., /706., /707., 
/708., /710., /711., /712., /713., /714., /715., /716., /717., /718., /719., /720., /721., /723., /724., 
/725., /726., /727., /728., /729., /730., /731., /732., /733., /734., /735., /736., /737., /738., /739., 
/740., /741., /742., /744., /746., /747., /748., /749., /750., /751., /752., /753., /754., /755., /757., 
/758., /759., /760., /761., /762., /763., /764., /765., /766., /767., /768., /769., /771., /772., /773., 
/774., /775., /776., /777., /778., /779., /780., /781., /784., /786., /787., /790., /791., /792., /794., 
/795., /796., /799., /800., /801., /806., /813., /814., /815., /816., /817., /818., /819., /820., /821., 
/822., /823., /824., /831., /832., /834. számú módosító javaslatokat. 
 
Visszavont módosító javaslat(ok): T/17700/3-12. Püski András, T/17700/358. dr. Tiba István, 
T/17700/802. dr. Szabó Zoltán, dr. Világosi Gábor, ezeket az ajánlás nem tartalmazza. 
 
Az Informatikai bizottság 2005. november 14-i ülésén tárgyalja a módosító javaslatokat. 
 
Az ajánlásban használt rövidítések: 
 
Illeték tv.: Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
Flt.: A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
Áht.: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
Ftv.: A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény 
Priv.tv.: Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. 
törvény 
Tny.: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 
Fát.: A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 
KTIA tv.: A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 
Mktv.: A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény  
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrésze-
ket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás meg-
könnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára fi-
gyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító ja-
vaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt ál-
lást. 
 

Az ajánlásban a módosító javaslatokban előforduló számszaki hibákat korrigáltuk és a téves előirányzat-
megjelöléseket a kapcsolódó előirányzatokkal a törvényjavaslat szövegéhez jelöltük, valamint a módosító javaslatokat 
jogtechnikailag pontosítottuk, az erre történő külön utalás nélkül is. 
 
 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a 
pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határozati javaslat 
minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 
 
 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az aján-
lás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 
 
 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekez-
désére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és 
ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság 
megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal..  
 
 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosí-
tó javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni. 
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 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javasla-
tot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 
 

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

I. rész 
 
 
 
 1. Font Sándor képviselő  a törvényjavaslat 9. § (4) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Szerencsejáték Felügyelet [2280,0] 2599,0 millió forin-tot köteles 
befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére havi 1/12-ed részen-ként február hónaptól minden 
hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.” 

 
 
 Indokolás: T/17700/414. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 2. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képviselők  
a törvényjavaslat 10. § (10) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(10) A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és a felügyelete alá tartozó intézmények vagyon-
kezelésében lévő, a kincstári vagyonba tartozó ingatlanok értékesítéséből 2006. évben befolyó bevétel[ből] – 
a köztartozások és az ingatlan-elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően – [legfeljebb 1850,0 millió 
forint ]a szakszolgálatok megyei kirendeltségeinek összevont szervezetei elhelyezését szolgáló beruházási és 
fel-újítási kiadásokra fordítható.” 
 
 Indokolás: T/17700/483. számon. 
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. 
 
 3. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 9/A. §-ának (2) bekezdése, va-
lamint a 9/D. §-ának (1) bekezdése szerinti, egy főre megállapí-tott hallgatói normatíva összege 2006. au-
gusztus 31-ig [91 000]  96000 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 116 500 Ft/év, a doktori képzésben részt ve-
vők egy főre megállapított támogatási normatívája 2006. augusztus 31-ig 1 012 200 Ft/év, 2006. szeptember 
1-jétől 1 092 600 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 2006. augusztus 31-ig 302 500 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 325. (414. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.19.cím2.alc7.jcs),353. (414. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.19.cím14.alc),1563. (414. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc) pontjaiban foglaltakkal. 
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Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 335 000 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés normatívája 2006. augusztus 31-ig 80 
000 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 116 500 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a tan-
könyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport és kulturális tevékenység normatívája 2006. augusztus 31-ig 
7820 Ft/év, 2006. szeptem-ber 1-jétől 11 650 Ft/év.” 
 
 Indokolás: T/17700/700. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 4. Dr. Pósán László képviselő  a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 9/A. §-ának (2) bekezdése, va-
lamint a 9/D. §-ának (1) bekezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva összege [2006. au-
gusztus 31-ig 91 000 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől] 116 500 Ft/év, a doktori képzésben részt vevők egy 
főre megállapított támogatási normatívája 2006. augusztus 31-ig 1 012 200 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 1 
092 600 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 2006. augusztus 31-ig 302 500 Ft/év, 
2006. szeptember 1-jétől 335 000 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés normatívája 2006. augusztus 31-ig 80 000 
Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 116 500 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a tankönyv- 
és jegyzettámogatás, valamint a sport és kulturális tevékenység normatívája 2006. augusztus 31-ig 7820 
Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 11 650 Ft/év.” 
 
 Indokolás: T/17700/777. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 5. Dr. Pósán László képviselő  a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 9/A. §-ának (2) bekezdése, va-
lamint a 9/D. §-ának (1) bekezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva összege 2006. augusz-
tus 31-ig 91 000 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 116 500 Ft/év, a doktori képzésben részt vevők egy főre 
megállapított támogatási normatívája 2006. augusztus 31-ig 1 012 200 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 1 092 
600 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája [2006. augusztus 31-ig 302 500 Ft/év, 2006. 
szeptember 1-jétől] 335 000 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés normatívája 2006. augusztus 31-ig 80 000 Ft/év, 
2006. szeptember 1-jétől 116 500 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a tankönyv- és 
jegyzettámogatás, valamint a sport és kulturális tevékenység normatívája 2006. augusztus 31-ig 7820 Ft/év, 
2006. szeptember 1-jétől 11 650 Ft/év.” 
 
 Indokolás: T/17700/778. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 6. Dr. Pósán László képviselő  a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 9/A. §-ának (2) bekezdése, va-
lamint a 9/D. §-ának (1) bekezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva összege 2006. augusz-
tus 31-ig 91 000 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 116 500 Ft/év, a doktori képzésben részt vevők egy főre 
megállapított támogatási normatívája 2006. augusztus 31-ig 1 012 200 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 1 092 
600 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 2006. augusztus 31-ig 302 500 Ft/év, 2006. 
szeptember 1-jétől 335 000 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés normatívája 2006. augusztus 31-ig 80 000 Ft/év, 
2006. szeptember 1-jétől 116 500 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a tankönyv- és 
jegyzettámogatás, valamint a sport és kulturális tevékenység normatívája [2006. augusztus 31-ig 7820 Ft/év, 
2006. szeptember 1-jétől] 11 650 Ft/év.” 
 
 Indokolás: T/17700/779. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 7. Dr. Pósán László képviselő  a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 9/A. §-ának (2) bekezdése, va-
lamint a 9/D. §-ának (1) bekezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva összege 2006. augusz-
tus 31-ig 91 000 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 116 500 Ft/év, a doktori képzésben részt vevők egy főre 
megállapított támogatási normatívája [2006. augusztus 31-ig 1 012 200 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől] 1 
092 600 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 2006. augusztus 31-ig 302 500 Ft/év, 
2006. szeptember 1-jétől 335 000 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés normatívája 2006. augusztus 31-ig 80 000 
Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 116 500 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a tankönyv- 
és jegyzettámogatás, valamint a sport és kulturális tevékenység normatívája 2006. augusztus 31-ig 7820 
Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 11 650 Ft/év.” 
 
 Indokolás: T/17700/776. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 8. Dr. Pósán László képviselő  a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 9/A. §-ának (2) bekezdése, va-
lamint a 9/D. §-ának (1) bekezdése szerinti, egy főre megállapí-tott hallgatói normatíva összege 2006. au-
gusztus 31-ig 91 000 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 116 500 Ft/év, a doktori képzésben részt vevők egy főre 
megállapított támogatási normatívája 2006. augusztus 31-ig 1 012 200 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 1 092 
600 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 2006. augusztus 31-ig 302 500 Ft/év, 2006. 
szeptember 1-jétől 335 000 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés normatívája [2006. augusztus 31-ig 80 000 Ft/év, 
2006. szeptember 1-jétől] 116 500 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a tankönyv- és 
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jegyzettámogatás, valamint a sport és kulturális tevékenység normatívája 2006. augusztus 31-ig 7820 Ft/év, 
2006. szeptem-ber 1-jétől 11 650 Ft/év.” 
 
 Indokolás: T/17700/775. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 9. Dr. Pósán László képviselő  a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hall-gatóinak jogállásáról 
szóló 1996. évi XLV. törvény 44. §-ának (1) bekezdése szerinti, a Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatos 
ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának nor-matívája [258 500] 264963 Ft/fő/év.” 
 
 Indokolás: T/17700/738. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 10. Dr. Pósán László képviselő  a törvényjavaslat 11. § (3) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári 
munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye [.… ] 414 500 forint.” 
 
 Indokolás: T/17700/740. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 11. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mi-
hály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Garamvölgyi György, Pichler Imre László, 
Tóth Ferenc és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 11. § (5) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(5) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege [113 200] 116 030 forint.” 

 
 
 Indokolás: T/17700/760. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 150. (760. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc),1195. (760. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím5.alc4.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 
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- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 12. Dr. Pósán László képviselő  a törvényjavaslat 11. § (6) bekezdés a) pont módosítását javasol-
ja: 
 
„(6) A Magyar Tudományos Akadémia tagjai tiszteletdíjának havi összege 
a) az Akadémia rendes tagjai esetében [455 000] 464 100 forint,” 
 
 Indokolás: T/17700/773. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 13. Dr. Pósán László képviselő  a törvényjavaslat 11. § (6) bekezdés b) pont módosítását javasol-
ja: 
 
/(6) A Magyar Tudományos Akadémia tagjai tiszteletdíjának havi összege/ 
 
„b) az Akadémia levelező tagjai esetében [353 900] 362 748 forint.” 
 
 Indokolás: T/17700/774. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 14. Dr. Pósán László képviselő  a törvényjavaslat 11. § (7) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(7) A Tudományok Doktora, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos fokozattal ren-
delkezők tiszteletdíjának havi összege [101 100]  103 628 forint, az 1995. január 1-je előtt nyugdíjba vonul-
tak esetében – a korábban megállapított nyugdíj-kiegészítésre tekintettel – 97 100 forint.” 
 
 Indokolás: T/17700/780. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 15. Dr. Pósán László képviselő  a törvényjavaslat 11. § (7) bekezdés módosítását javasolja: 
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„(7) A Tudományok Doktora, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos fokozattal ren-
delkezők tiszteletdíjának havi összege 101 100 forint, az 1995. január 1-je előtt nyugdíjba vonultak esetében 
– a korábban megállapított nyugdíj-kiegészítésre tekintettel – [97 100] 99 527  forint.” 
 
 Indokolás: T/17700/781. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 16. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mi-
hály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Garamvölgyi György, Pichler Imre László, 
Tóth Ferenc és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 12. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gya-korló intézmények-
ben a tanterv közismereti tantárgyainak és az ahhoz kapcsolódó tan-órán kívüli iskolai tevékenységnek, va-
lamint az óvodai nevelési, a készség- és képesség-fejlesztési és tanórán kívüli iskolai tevékenységeknek leg-
alább [70] 40%-ában a hallgatók gyakorlati felkészítése történjék, továbbá az intézményi tanítási, illetve az 
óvodai foglal-kozási időkeret 25%-át gyakorló iskolai, óvodai feladatokra fordítsák. Amennyiben a feladatok 
számosságának és az éves időkeretnek a %-os mértékét nem éri el a feladatel-látás, az igénybevétel jogosult-
ságát ennek megfelelően kell megállapítani.” 

 
 
 Indokolás: T/17700/696. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 17. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mi-
hály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Garamvölgyi György, Pichler Imre László, 
Tóth Ferenc és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasolják: 
 
„(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőokta-tási, kulturális köz-
feladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társadalmi 
szervezet, alapítvány, közalapítvány, orszá-gos kisebbségi önkormányzat, közhasznú társaság, gazdasági tár-
saság és a humánszol-gáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatá-
lya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartó-ja) részére műkö-
dési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint: 
 
a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájá-rulás illeti meg – figye-
lemmel a b) pontban foglaltakra – e törvény 3. számú melléklet 15-[20. és ]22. pontjában, az 5. számú mel-
léklet 7., 19., 23-24. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 1., 3-4. pontjában, valamint V. ré-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 928. (696. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.2.cím),1186. (696. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím2.alc17.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 
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szének 2.2. pontjában megállapított, a helyi önkormányzat-ok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival 
azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett.” 
 
 Indokolás: T/17700/755. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 18. Harrach Péter, dr. Semjén Zsolt, Szászfalvi László és dr. Hörcsik Richárd képviselők  a 
törvényjavaslat 30. § (1) bekezdés g) pont módosítását javasolják: 
 
„(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőokta-tási, kulturális köz-
feladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társadalmi 
szervezet, alapítvány, közalapítvány, orszá-gos kisebbségi önkormányzat, közhasznú társaság, gazdasági tár-
saság és a humánszol-gáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatá-
lya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartó-ja) részére műkö-
dési 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. b)-k) és 12-14. pontjaiban, továbbá 8. számú 
melléklete II. részének 3. pontjaiban, valamint V. részének 2.3. és 2.4. b)-f) és 2.5. pontjaiban megállapított 
támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett.” 
 
 Indokolás: T/17700/577. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 19. Kuzma László képviselő  a törvényjavaslat 30. § (2) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hit-
életi és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az 
egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegészítő támogatásra jogosult. 
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 gyermek, illetve tanuló után, amely a fenntartó egyházat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közisme-
reti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban részt vevők – a 3. számú mel-
léklet 15., 16. a)-d) és 17. a) pontjaiban figyelembe vehető – létszáma alapján. E kiegészítő támogatásra az 
egyház a felsőoktatási intézménye gyakorló intézményében oktatottjai után [nem] csak abban az esetben jo-
gosult, ha utánuk nem a 12. § (2) bekezdése szerinti normatívát veszi igénybe.” 
 
 Indokolás: T/17700/784. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 20. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mi-
hály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 30. § (2) be-
kezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hit-
életi és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az 
egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegészítő támogatásra jogosult. A 
(3) bekezdés alapján kiszámított támogatási összeg – függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás 
számától –, ................ forint/év minden valós ellátott gyermek, illetve tanuló után, amely a fenntartó egyhá-
zat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypeda-
gógiai oktatásban részt vevők – a 3. számú melléklet 15., 16. a)-d) és 17. a)-c) pontjaiban figyelembe vehető 
– létszáma alapján. E kiegészítő támogatásra az egyház a felsőoktatási intézménye gyakorló intézményében 
oktatottjai után nem jogosult.” 
 
 Indokolás: T/17700/764. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 21. Harrach Péter, dr. Semjén Zsolt, Szászfalvi László és dr. Hörcsik Richárd képviselők  a 
törvényjavaslat 30. § (4) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(4) A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi 
személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei szerint kiegészítő 
támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. számú melléklet 11. b)-k) és 12-14. pontjaiban, valamint a 8. szá-
mú melléklete V. részének 2.3. és 2.4. b)-f) és 2.5. pontjaiban megállapított normatíva [...] 59,1%-a.” 
 
 Indokolás: T/17700/579. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 22. Harrach Péter, dr. Semjén Zsolt, Szászfalvi László és dr. Hörcsik Richárd képviselők  a 
törvényjavaslat 30. § (6) bekezdés elhagyását javasolják: 
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„[(6) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, 
szolgáltatás nem állami fenntartója 2006. évben akkor részesülhet normatív hozzájárulásban, ha az a 
Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 30. §-ának (6) bekez-
désében foglaltaknak megfelel.]” 
 
 Indokolás: T/17700/575. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 23. Kuzma László és Pánczél Károly képviselők  a törvényjavaslat 30. § kiegészítését javasolják a 
következő új (8) bekezdés  felvételével: 
 
„(8) A nyilvános könyvtárat, közművelődési intézményt és közgyűjteményt üzemeltető egyházi fenntartó az 
5. számú melléklet 8. és 18. pontjaiban meghatározott támogatásra jogosult a szakminisztérium által e célra 
elkülönített keret terhére.” 
 
 Indokolás: T/17700/772. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 24. Kuzma László és Pánczél Károly képviselők  a törvényjavaslat 30. § (9) bekezdés elhagyását 
javasolják: 
 
„[(9) 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, amely intézmény működési engedélyében az igényjogosultságot megalapozó tevékenységeket 
egységes szerkezetbe foglalják, valamint a legmagasabb gyermek- és tanulólétszám az oktatás munka-
rendje (nappali, esti, levelező) szerint szerepel.]” 
 
 Indokolás: T/17700/769. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 25. Kuzma László és Pánczél Károly képviselők  a törvényjavaslat 30. § (10) bekezdés módosítá-
sát javasolják: 
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„(10) Ha a nem állami intézményt fenntartónak járó normatív hozzájárulás és támogatás, valamint kiegészítő 
támogatás együttes összege a költségvetési évben meghaladja a 40,0 millió forintot, az elszámolás jogszerű-
ségét független könyvvizsgáló erről szóló nyilatkozatával kell alátámasztani. [A könyvvizsgálat költségeit a 
nem állami intézmény fenntartója viseli.] A könyvvizsgálat költségeihez a központi költségvetés legalább 
az előző évben meghatározott mértékig hozzájárul.” 
 
 Indokolás: T/17700/771. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 26. Dr. Pósán László képviselő  a törvényjavaslat 50. § (19) bekezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(19) Az állami felsőoktatási intézmények – az Áht. 12/A. §-ában írt, a Kormány által meghatározott 
feltételek és eljárási rend szerint – a költségvetésük terhére hosszú távú (legfeljebb húsz éves) kötele-
zettséget vállalhatnak felhalmozási célokra vagy beruházást helyettesítő szolgáltatás vásárlására. Az 
ebből származó éves fizetési kötelezettségek együttes összege – bele nem értve a 2004-ben a Kormány 
által elfogadott infrastruktúra-fejlesztési programokat megvalósító kötelezettségvállalásokat – egyik 
évben sem haladhatja meg az éves költségvetésük dologi és felhalmozási célú előirányzatának tíz száza-
lékát. Amennyiben az éves fizetési kötelezettségek együttes összege e határt a felsőoktatási intézmény 
tárgyévi költségvetésének csökkenése miatt haladja meg, új kötelezettség nem vállalható mindaddig, 
amíg az arány helyre nem áll. A hosszú távú kötelezettségekről évente kimutatást kell készíteni, amely 
az éves költségvetés és beszámoló részét képezi. A felsőoktatási intézmények kötelezettségvállalásának 
ötven százalékát az Oktatási Minisztérium a jóváhagyott éves fejezeti kezelésű előirányzatai terhére 
átvállalhatja. Az átvállalások együttes összege nem haladhatja meg az Oktatási Minisztérium adott év-
re jóváhagyott központi beruházási előirányzatai harminchárom százalékának megfelelő mértéket. Az 
ezt meghaladó átvállaláshoz a pénzügyminiszter egyetértése szükséges.]” 
 
 Indokolás: T/17700/786. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 27. Kontrát Károly képviselő  a törvényjavaslat 59. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illet-
ményalap 2006. […] 37 500 forint.” 
 
 Indokolás: T/17700/182. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 28. Sági József képviselő  a törvényjavaslat 60. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék 
számítási alapja 2006. január 1-jétől […] 19 100 forint.” 
 
 Indokolás: T/17700/737. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 29. Stolár Mihály képviselő  a törvényjavaslat 63. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A Közokt. tv. 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-
kiegészítés számítási alapja 2006. évben [5250] 5500 forint/fő/hónap.” 
 
 Indokolás: T/17700/751. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 30. Stolár Mihály képviselő  a törvényjavaslat 63. § (2) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A Közokt. tv. 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kap-
csolódó támogatásként 2006. évben [14000] 16 000 forint/fő/év összeget kell a közoktatási intézményfenn-
tartóknak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint.” 
 
 Indokolás: T/17700/753. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 31. Stolár Mihály képviselő  a törvényjavaslat 63. § (2) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A Közokt. tv. 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kap-
csolódó támogatás[ként]a 2006. évben 14000 forint/fő/év[ összeget kell a közoktatási intézményfenntar-
tóknak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint].” 
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 Indokolás: T/17700/752. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 32. Keleti György képviselő  a törvényjavaslat 85. § kiegészítését javasolja a következő új (1) be-
kezdésben az Illeték tv. 26. § (1) bekezdés n) pont  felvételével: 
 
„(1) Az illetékekről szóló - módosított - 1990. évi XCIII. törvény ( a továbbiakban: Illeték tv.) 26. § (1) be-
kezdése n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
/ Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:/ 
„n) a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere keretében létrejött megállapodáson alapuló termőföldtulaj-
don szerzése, valamint ehhez kapcsolódóan haszonélvezet, használat jogának alapítása, abban az esetben, ha 
az elcserélt földrészletet azonos jogosult javára haszonélvezet, használat joga terhelte;”„ 
 
 Indokolás: T/17700/13. számon. 
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. 
 
 33. Gulyás József képviselő  a törvényjavaslat 90. § kiegészítését javasolja a következő új (3) be-
kezdés  felvételével: 
 
„(3) A Priv. tv. Mellékletében a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő 
Rt. tulajdonosi körébe tartozó tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő társaságok felsorolásá-
ból törlésre kerül az alábbi: 
 
Tanulmányi Erdőgazdaság Rt . 100 %” 
 
 Indokolás: T/17700/831. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 34. Béki Gabriella képviselő  a törvényjavaslat 92. § (2) bekezdésben a Tny. 50. § (1) bekezdés 
módosítását javasolja: 
 
/A Tny. 50. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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„(1) Megözvegyülés esetén az ideiglenes özvegyi nyugdíj 2006. [január] szeptember 1-jétől ötvenöt, 2007. 
január 1-jétől hatvan százaléka annak az öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjnak, amely 
az elhunytat halála időpontjában megillette, vagy meg-illette volna. 

 
 
 Indokolás: T/17700/818. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 35. Béki Gabriella képviselő  a törvényjavaslat 92. § (2) bekezdésben a Tny. 50. § (2) bekezdés a) 
pont módosítását javasolja: 
 
/A Tny. 50. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
„(2) Az özvegyi nyugdíj mértéke 
 
a) a 47. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti feltétellel rendelkező, de saját jogú nyu-gellátásban nem részesü-
lő özvegy esetében 2006. [január] szeptember 1-jétől ötvenöt, 2007. január 1-jétől hatvan százaléka,” 

 
 
 Indokolás: T/17700/818. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 36. Béki Gabriella képviselő  a törvényjavaslat 92. § (4) bekezdésben a Tny. 66. § (2) bekezdés 
módosítását javasolja: 
 
„(4) A Tny. 66. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
(2) Méltányosságból kivételes özvegyi nyugdíj megállapítható azon házastárs számára, aki a 47. § (3) bekez-
désében meghatározott határidő túllépése miatt nem jogosult az özvegyi nyugdíjra. 
 
(3) Az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság főigazgatója, a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv veze-
tője, illetve a MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóság vezetője a kivételes nyugellátás és a kivételes özvegyi nyugdíj 
megállapításáról, a kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri segély en-gedélyezéséről, illetve a kérelem 
elutasításáról határozatot hoz.” 
 
 Indokolás: T/17700/817. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (818. sz. jav. - 92.§(2)Tny.50.§(2)a)) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34. (818. sz. jav. - 92.§(2)Tny.50.§(1)) pontjában foglaltakkal. 
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- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 37. Dr. Pósán László képviselő, valamint Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 108. § elha-
gyását javasolja: 
 
„108. § [Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 9/D. §-ának 
(1)-(3) bekezdéseiben és a 9/E. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, az elői-rányzatok minimum-
összegére vonatkozó előírásoktól 2006. évben el lehet térni.]” 
 
 Indokolás: T/17700/697, 787. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 38. Dr. Kóródi Mária és Kuncze Gábor képviselők  a törvényjavaslat  kiegészítését javasolják a 
következő új 122. §  felvételével: 
 
„122. § Amennyiben a költségvetés 2006-ban a kiadási főösszegét átlépi, azt az Országgyűlés külön tör-
vényben fogadhatja el.” 
 
 Indokolás: T/17700/725. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

1. számú melléklet: A központi költségvetés előirányzatai 

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 

 39. Körömi Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 
8. cím 1. alcím elhagyását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  8  Pártalapítványok támogatása 
     [1  Táncsics Mihály Alapítvány] [ 444,3]  /-444,3 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40. (90. sz. jav. - 1.mell.I.fej.8.cím2.alc),41. (90. sz. jav. - 
1.mell.I.fej.8.cím3.alc),42. (90. sz. jav. - 1.mell.I.fej.8.cím4.alc),43. (90. sz. jav. - 1.mell.I.fej.8.cím5.alc),1101. (90. sz. jav. - 
1.mell.XVIII..fej.5.cím14.alcÚj 2.jcs),1254. (90. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj 8.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/90. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 40. Körömi Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 
8. cím 2. alcím elhagyását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  8  Pártalapítványok támogatása 
    [ 2  Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány][ 414,3]  /-414,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/90. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 41. Körömi Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 
8. cím 3. alcím elhagyását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  8  Pártalapítványok támogatása 
     [3  Antall József Alapítvány] [ 114,4]  /-114,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/90. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39. (90. sz. jav. - 1.mell.I.fej.8.cím1.alc),41. (90. sz. jav. - 
1.mell.I.fej.8.cím3.alc),42. (90. sz. jav. - 1.mell.I.fej.8.cím4.alc),43. (90. sz. jav. - 1.mell.I.fej.8.cím5.alc),1101. (90. sz. jav. - 
1.mell.XVIII..fej.5.cím14.alcÚj 2.jcs),1254. (90. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj 8.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39. (90. sz. jav. - 1.mell.I.fej.8.cím1.alc),40. (90. sz. jav. - 
1.mell.I.fej.8.cím2.alc),42. (90. sz. jav. - 1.mell.I.fej.8.cím4.alc),43. (90. sz. jav. - 1.mell.I.fej.8.cím5.alc),1101. (90. sz. jav. - 
1.mell.XVIII..fej.5.cím14.alcÚj 2.jcs),1254. (90. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj 8.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 42. Körömi Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 
8. cím 4. alcím elhagyását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  8  Pártalapítványok támogatása 
     [4  Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány] [ 
105,8]  /-105,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/90. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 43. Körömi Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 
8. cím 5. alcím elhagyását javasolja: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  8  Pártalapítványok támogatása 
     [5  Tartalék] [ 1,0]  /-1,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/90. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39. (90. sz. jav. - 1.mell.I.fej.8.cím1.alc),40. (90. sz. jav. - 
1.mell.I.fej.8.cím2.alc),41. (90. sz. jav. - 1.mell.I.fej.8.cím3.alc),43. (90. sz. jav. - 1.mell.I.fej.8.cím5.alc),1101. (90. sz. jav. - 
1.mell.XVIII..fej.5.cím14.alcÚj 2.jcs),1254. (90. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj 8.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39. (90. sz. jav. - 1.mell.I.fej.8.cím1.alc),40. (90. sz. jav. - 
1.mell.I.fej.8.cím2.alc),41. (90. sz. jav. - 1.mell.I.fej.8.cím3.alc),42. (90. sz. jav. - 1.mell.I.fej.8.cím4.alc),1101. (90. sz. jav. - 
1.mell.XVIII..fej.5.cím14.alcÚj 2.jcs),1254. (90. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj 8.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 
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 44. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 11. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  11  Magyar Televízió támogatása 
     1  Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire [6 929,2] 4 429,2 /-2500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 45. Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Vincze László, Balogh József és Kékkői Zoltán József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 13. cím 1. alcím módosítá-
sát javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [4 395,4] 2 395,4 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/703. számon. 
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, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46. (832. sz. jav. - 1.mell.I.fej.13.cím1.alc),181. (832. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.1.cím2.alc),193. (832. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc14.jcs),266. (832. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.2.cím),548. (832. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.1.cím),593. (832. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím2.alc),731. (832. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím29.alc),983. (832. sz. jav. - 
1.mell.XVIII..fej.1.cím1.alc),1294. (832. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím),1297. (832. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím),1299. (832. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc2.jcs),1300. (832. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.17.cím1.alc13.jcs),1301. (832. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.24.cím3.alc),1302. (832. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím2.alc4.jcs),1531. (832. sz. jav. - 
1.mell.XXV.fej.5.cím6.alc7.jcs),1560. (832. sz. jav. - 1.mell.XLI.fej.3.cím2.alc),1564. (832. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.6.cím2.alc2.jcs),1733. 
(832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.1.cím6.alc6.jcs),1734. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc),1735. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc),1736. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs4.jc),1737. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs5.jc),1739. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs8.jc),1740. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs9.jc),1741. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc),1742. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc),1743. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs19.jc),1745. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.3.cím1.alc1.jcs),1747. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc),1753. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc) 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 423. (703. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.4.cím) pontjában foglaltak-
kal. 
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- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 46. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [4 395,4] 2 895,4 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

VI. BÍRÓSÁGOK fejezet 

 47. Szabó Lajos és dr. Világosi Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
   1  Bíróságok [68 272,8] 60 401,8 /-7871,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés [5 062,4] 5 076,4 /+14,0 bev./ 
         1  Személyi juttatások [48 146,0] 44 423,6 /-3722,4 kiad./ 
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [14 334,5] 13 136,4 /-1198,1 kiad./ 
         3  Dologi kiadások [9 177,1] 7 515,0 /-1662,1 kiad./ 
      2  Felhalmozási költségvetés [ 14,0]  /-14,0 bev./ 
         1  Intézményi beruházási kiadások [1 414,1] 148,5 /-1265,6 kiad./ 
         2  Felújítás [ 137,0] 114,2 /-22,8 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc),181. (832. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.1.cím2.alc),193. (832. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc14.jcs),266. (832. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.2.cím),548. (832. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.1.cím),593. (832. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím2.alc),731. (832. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím29.alc),983. (832. sz. jav. - 
1.mell.XVIII..fej.1.cím1.alc),1294. (832. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím),1297. (832. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím),1299. (832. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc2.jcs),1300. (832. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.17.cím1.alc13.jcs),1301. (832. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.24.cím3.alc),1302. (832. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím2.alc4.jcs),1531. (832. sz. jav. - 
1.mell.XXV.fej.5.cím6.alc7.jcs),1560. (832. sz. jav. - 1.mell.XLI.fej.3.cím2.alc),1564. (832. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.6.cím2.alc2.jcs),1733. 
(832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.1.cím6.alc6.jcs),1734. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc),1735. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc),1736. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs4.jc),1737. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs5.jc),1739. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs8.jc),1740. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs9.jc),1741. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc),1742. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc),1743. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs19.jc),1745. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.3.cím1.alc1.jcs),1747. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc),1753. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc) 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/701. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 48. Dr. Schvarcz Tibor, Kárpáti Zsuzsa, dr. Garai István, dr. Nyul István és dr. Kökény Mi-
hály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. BÍRÓSÁGOK fejezet 1. cím módosítását java-
solják: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
   1  Bíróságok [68 272,8] 68 072,8 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [9 177,1] 8 977,1 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/97. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 49. Szabó Lajos és dr. Világosi Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 2. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       1  Igazságszolgáltatás beruházásai [4 320,0] 2 000,0 /-2320,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [4 320,0] 2 000,0 /-2320,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím1.alc1.jcs),50. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím2.alc),52. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc1.jcs),53. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc2.jcs),54. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs1.jc),55. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs4.jc),56. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs5.jc),57. 
(701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs6.jc),58. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs7.jc),59. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím15.alc),971. (701. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím1.alc) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1272. (97. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc6.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/701. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 50. Szabó Lajos és dr. Világosi Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 2. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     2  PTK. alapján történő kártérítés [ 10,0] 9,0 /-1,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 10,0] 9,0 /-1,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/701. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 51. Dr. Pósán László, Halász János és dr. Vitányi István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet VI. BÍRÓSÁGOK fejezet 2. cím kiegészítését javasolják a következő új 11. alcím  felvételével: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Debreceni és Győri Ítélőtábla felállítása 
       1  Debreceni Városi Bíróság épületének rekonstrukciója  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím),50. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím2.alc),52. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc1.jcs),53. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc2.jcs),54. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs1.jc),55. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs4.jc),56. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs5.jc),57. 
(701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs6.jc),58. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs7.jc),59. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím15.alc),971. (701. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím1.alc) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím),49. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím1.alc1.jcs),52. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc1.jcs),53. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc2.jcs),54. (701. sz. 
jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs1.jc),55. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs4.jc),56. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs5.jc),57. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs6.jc),58. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs7.jc),59. 
(701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím15.alc),971. (701. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím1.alc) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/312. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 52. Szabó Lajos és dr. Világosi Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 2. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  Az igazságügyi reform folytatásához szükséges támogatások 
       [1  A bírák és az igazságügyi alkalmazottak életpálya-modelljéből a Ktv-vel való megfeleltetéshez 
szükséges támogatás] [ 488,2]  /-488,2 tám./ 
           [1  Működési költségvetés] 
            [ 1  Személyi juttatások] [ 369,4]  /-369,4 kiad./ 
             [  2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 118,8]  /-118,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/701. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 53. Szabó Lajos és dr. Világosi Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 2. cím 14. alcím 2. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  Az igazságügyi reform folytatásához szükséges támogatások 
       [2  Az életpálya-modellből a bírák szorzószám emeléséhez szükséges támogatás] [4 423,6] 
 /-4423,6 tám./ 
         [ 1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [3 351,2]  /-3351,2 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [1 072,4]  /-1072,4 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1409. (312. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím37.alc) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím),49. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím1.alc1.jcs),50. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím2.alc),53. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc2.jcs),54. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs1.jc),55. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs4.jc),56. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs5.jc),57. 
(701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs6.jc),58. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs7.jc),59. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím15.alc),971. (701. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím1.alc) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/701. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 54. Szabó Lajos és dr. Világosi Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 2. cím 14. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím elhagyását javasolják: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  Az igazságügyi reform folytatásához szükséges támogatások 
      4  Létszámfejlesztések a jogszabályok módosításából eredő többletfeladatokhoz, az ítélkezési munka ha-
tékonyságának növeléséhez, munkateher csökkentéséhez 
         [1  Közigazgatási bíráskodás hatékonyságának növelésére] [ 848,3]  /-
848,3 tám./ 
          [ 1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 554,5]  /-554,5 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 179,8]  /-179,8 kiad./ 
             [3  Dologi kiadásokg [ 57,0]  /-57,0 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 57,0]  /-57,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/701. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 55. Szabó Lajos és dr. Világosi Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 2. cím 14. alcím 4. jogcím-csoport 4. jogcím elhagyását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím),49. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím1.alc1.jcs),50. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím2.alc),52. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc1.jcs),54. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs1.jc),55. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs4.jc),56. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs5.jc),57. 
(701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs6.jc),58. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs7.jc),59. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím15.alc),971. (701. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím1.alc) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím),49. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím1.alc1.jcs),50. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím2.alc),52. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc1.jcs),53. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím14.alc2.jcs),55. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs4.jc),56. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs5.jc),57. 
(701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs6.jc),58. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs7.jc),59. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím15.alc),971. (701. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím1.alc) pontjaiban foglaltakkal. 



- 26 - 

VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  Az igazságügyi reform folytatásához szükséges támogatások 
      4  Létszámfejlesztések a jogszabályok módosításából eredő többletfeladatokhoz, az ítélkezési munka ha-
tékonyságának növeléséhez, munkateher csökkentéséhez 
         [4  EU tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködéshez] [ 271,0]  /-
271,0 tám./ 
          [ 1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 163,8]  /-163,8 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 53,2]  /-53,2 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 22,0]  /-22,0 kiad./ 
           [2  Felhalmozási költségvetés] 
            [ 1  Intézményi beruházási kiadások] [ 32,0]  /-32,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/701. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 56. Szabó Lajos és dr. Világosi Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 2. cím 14. alcím 4. jogcím-csoport 5. jogcím elhagyását javasolják: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  Az igazságügyi reform folytatásához szükséges támogatások 
       4  Létszámfejlesztések a jogszabályok módosításából eredő többletfeladatokhoz, az ítélkezési munka ha-
tékonyságának növeléséhez, munkateher csökkentéséhez 
          [5  A családon belüli erőszak miatt alkalmazandó távoltartó rendelkezésekről szóló törvényja-
vaslattal kapcsolatos többletfeladatokra [ 240,7]  /-240,7 tám./ 
             [1  Működési költségvetés] 
                [ 1  Személyi juttatások] [ 61,7]  /-61,7 kiad./ 
                [ 2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 20,1]  /-20,1 kiad./ 
                [ 3  Dologi kiadások] [ 128,9]  /-128,9 kiad./ 
             [2  Felhalmozási költségvetés] 
                 [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 30,0]  /-30,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím),49. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím1.alc1.jcs),50. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím2.alc),52. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc1.jcs),53. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím14.alc2.jcs),54. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs1.jc),56. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs5.jc),57. 
(701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs6.jc),58. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs7.jc),59. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím15.alc),971. (701. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím1.alc) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím),49. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím1.alc1.jcs),50. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím2.alc),52. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc1.jcs),53. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím14.alc2.jcs),54. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs1.jc),55. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs4.jc),57. 
(701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs6.jc),58. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs7.jc),59. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím15.alc),971. (701. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím1.alc) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/701. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 57. Szabó Lajos és dr. Világosi Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 2. cím 14. alcím 4. jogcím-csoport 6. jogcím elhagyását javasolják: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  Az igazságügyi reform folytatásához szükséges támogatások 
      4  Létszámfejlesztések a jogszabályok módosításából eredő többletfeladatokhoz, az ítélkezési munka ha-
tékonyságának növeléséhez, munkateher csökkentéséhez 
         [6  Az ítélkezési munka hatékonyságának növeléséhez igényelt létszámfejlesztésekre][1 543,7]
  /-1543,7 tám./ 
           [1  Működési költségvetés] 
             [ 1  Személyi juttatások] [ 932,9]  /-932,9 kiad./ 
              [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 303,8]  /-303,8 kiad./ 
              [3  Dologi kiadások] [ 126,0]  /-126,0 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [ 1  Intézményi beruházási kiadások] [ 181,0]  /-181,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/701. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 58. Szabó Lajos és dr. Világosi Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 2. cím 14. alcím 4. jogcím-csoport 7. jogcím elhagyását javasolják: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  Az igazságügyi reform folytatásához szükséges támogatások 
      4  Létszámfejlesztések a jogszabályok módosításából eredő többletfeladatokhoz, az ítélkezési munka ha-
tékonyságának növeléséhez, munkateher csökkentéséhez 
        [7  Bírósági ügyintézők kiváltása] [ 451,2]  /-451,2 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím),49. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím1.alc1.jcs),50. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím2.alc),52. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc1.jcs),53. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím14.alc2.jcs),54. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs1.jc),55. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs4.jc),56. 
(701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs5.jc),58. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs7.jc),59. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím15.alc),971. (701. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím1.alc) pontjaiban foglaltakkal. 
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            [1  Működési költségvetés] 
             [  1  Személyi juttatások] [ 245,3]  /-245,3 kiad./ 
              [ 2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 81,6]  /-81,6 kiad./ 
              [ 3  Dologi kiadások] [ 77,3]  /-77,3 kiad./ 
        [2  Felhalmozási költségvetés] 
              [ 1  Intézményi beruházási kiadások] [ 47,0]  /-47,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/701. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 59. Szabó Lajos és dr. Világosi Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 2. cím 15. alcím módosítását javasolják: 
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     15  Fejezeti államháztartási tartalék [2 501,1] 1 930,2/-570,9 kiad./
  2 501,1 tám. 
 [2 501,1] 1 930,2/-570,9 tám./
  2 501,1 kiad. 

 
 
 Indokolás: T/17700/701. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím),49. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím1.alc1.jcs),50. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím2.alc),52. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc1.jcs),53. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím14.alc2.jcs),54. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs1.jc),55. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs4.jc),56. 
(701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs5.jc),57. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs6.jc),59. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím15.alc),971. (701. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím1.alc) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.1.cím),49. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím1.alc1.jcs),50. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím2.alc),52. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc1.jcs),53. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím14.alc2.jcs),54. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs1.jc),55. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs4.jc),56. 
(701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs5.jc),57. (701. sz. jav. - 1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs6.jc),58. (701. sz. jav. - 
1.mell.VI.fej.2.cím14.alc4.jcs7.jc),971. (701. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím1.alc) pontjaiban foglaltakkal. 
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VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet 

 60. Szabó Lajos és dr. Világosi Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet VIII. 
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 
   1  Ügyészségek [32 054,5] 27 747,0 /-4307,5 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [20 834,9] 18 368,4 /-2466,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [6 558,0] 5 770,0 /-788,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [2 618,4] 2 385,4 /-233,0 kiad./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
            1  Intézményi beruházási kiadások [1 981,2] 1 161,2 /-820,0 kiad./ 
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 100,0] 144,0 /+44,0 kiad./ 
       3  Kölcsönök [ 70,0] 26,0/-44,0 kiad./
  26,0 bev. 

 
 
 Indokolás: T/17700/702. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Fog-
lalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Területfejlesztési bizottság ülésén egyetért, az Alkotmányügyi 
bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 61. Dr. Schvarcz Tibor, Kárpáti Zsuzsa, dr. Garai István, dr. Nyul István és dr. Kökény Mi-
hály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
ÜGYÉSZSÉGE fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 
   1  Ügyészségek [32 054,5] 32 004,5 /-50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 981,2] 1 931,2 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/96. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 970. (702. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.7.cím1.alc) pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1277. (96. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím16.alc1.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 62. Dr. Schvarcz Tibor, Kárpáti Zsuzsa, dr. Garai István és dr. Nyul István képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet 1. cím mó-
dosítását javasolják: 
 
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 
   1  Ügyészségek [32 054,5] 32 019,5 /-35,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 981,2] 1 946,2 /-35,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/98. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 

 63. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 9. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     9  Pénzbeli szociális juttatások [14 949,8] 15 323,5 /+373,7 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1280. (98. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím20.alc10.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 



- 31 - 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 65. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím11.alc),67. (300. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.1.cím12.alc),68. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím13.alc),70. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím14.alc),73. (300. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.1.cím15.alc),74. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím16.alc),76. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím17.alc),80. (300. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.1.cím18.alc),83. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím19.alc),88. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím20.alc),89. (300. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.1.cím21.alc),93. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím22.alc),96. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím3.alc),97. (300. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím4.alc),99. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím5.alc),100. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím6.alc),101. (300. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím8.alc),104. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím9.alc),108. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím12.alc),109. (300. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím13.alc),110. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím14.alc),111. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím15.alc),113. (300. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím17.alc),114. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím18.alc),115. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím20.alc),118. (300. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím21.alc),120. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím22.alc),121. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím23.alc),122. (300. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.címúj24.alc),123. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím24.alc),125. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.címúj25.alc),126. (300. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.címúj26.alc),129. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím1.alc1.jcs),132. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím2.alc1.jcs),133. (300. sz. 
jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím2.alc2.jcs),134. (300. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím5.alc),144. (300. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc),157. (300. sz. jav. 
- 1.mell.X.fej.1.cím1.alc),170. (300. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),233. (300. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs),250. (300. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.1.cím),267. (300. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.2.cím),304. (300. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.8.cím),310. (300. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.10.cím),330. (300. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.19.cím2.alc63.jcs),338. (300. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.19.cím2.alc65.jcs),345. (300. sz. 
jav. - 1.mell.XI.fej.19.cím2.alc73.jcs),393. (300. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.1.cím),403. (300. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím7.alc),426. (300. sz. jav. 
- 1.mell.XII.fej.5.cím),433. (300. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím1.alc13.jcs),478. (300. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím),506. (300. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.1.cím),513. (300. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím),514. (300. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím),519. (300. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.1.cím),550. (300. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.2.cím1.alc),564. (300. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím2.alc6.jcs),571. (300. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.1.cím),580. (300. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím2.alc),581. (300. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím2.alc),597. (300. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím1.alc2.jcs),739. (300. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alc17.jcs),807. (300. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím),852. (300. sz. 
jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc1.jcs),926. (300. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.1.cím1.alc),933. (300. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.2.cím),945. (300. sz. 
jav. - 1.mell.XVII.fej.4.cím),973. (300. sz. jav. - 1.mell.XVIII..fej.1.cím),1033. (300. sz. jav. - 1.mell.XVIII..fej.1.cím2.alc),1082. (300. sz. jav. 
- 1.mell.XVIII..fej.5.cím9.alc2.jcs),1084. (300. sz. jav. - 1.mell.XVIII..fej.5.cím12.alc10.jcs),1120. (300. sz. jav. - 
1.mell.XVIII..fej.5.cím15.alc),1136. (300. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.1.cím1.alc),1142. (300. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs),1188. 
(300. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc20.jcs),1192. (300. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc21.jcs),1199. (300. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs),1218. (300. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc43.jcs),1222. (300. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím7.alc14.jcs),1244. (300. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.1.cím1.alc),1289. (300. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím),1316. (300. sz. 
jav. - 1.mell.XXIII.fej.1.cím1.alc),1366. (300. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím31.alc13.jcs),1383. (300. sz. jav. - 
1.mell.XXIII.fej.10.cím37.alc),1457. (300. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.1.cím),1522. (300. sz. jav. - 1.mell.XXV.fej.1.cím),1542. (300. sz. jav. - 
1.mell.XXVI.fej.1.cím),1549. (300. sz. jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím),1555. (300. sz. jav. - 1.mell.XLI.fej.2.cím2.alc1.jcs1.jc),1558. (300. sz. 
jav. - 1.mell.XLI.fej.2.cím3.alc1.jcs),1559. (300. sz. jav. - 1.mell.XLI.fej.2.cím3.alc2.jcs),1565. (300. sz. jav. - 3.mell.1.),1568. (300. sz. jav. - 
3.mell.2.a)aa)fajl.),1569. (300. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.),1570. (300. sz. jav. - 3.mell.2.a)ac)fajl.),1571. (300. sz. jav. - 
3.mell.2.b)fajl.),1572. (300. sz. jav. - 3.mell.3.a)fajl.),1573. (300. sz. jav. - 3.mell.3.b)ba)fajl.),1574. (300. sz. jav. - 
3.mell.3.b)bb)fajl.),1575. (300. sz. jav. - 3.mell.3.b)bc)fajl.),1576. (300. sz. jav. - 3.mell.3.b)bd)fajl.),1577. (300. sz. jav. - 
3.mell.4.a)fajl.),1578. (300. sz. jav. - 3.mell.5.fajl.),1579. (300. sz. jav. - 3.mell.6.fajl.),1580. (300. sz. jav. - 3.mell.7.fajl.),1581. (300. sz. 
jav. - 3.mell.8.),1582. (300. sz. jav. - 3.mell.9.),1583. (300. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.),1584. (300. sz. jav. - 3.mell.11.b)fajl.),1586. (300. sz. 
jav. - 3.mell.11.c)fajl.),1590. (300. sz. jav. - 3.mell.11.d)fajl.),1594. (300. sz. jav. - 3.mell.11.e)fajl.),1596. (300. sz. jav. - 
3.mell.11.f)fajl.),1598. (300. sz. jav. - 3.mell.11.g)fajl.),1599. (300. sz. jav. - 3.mell.11.h)),1600. (300. sz. jav. - 3.mell.11.i)fajl.),1602. 
(300. sz. jav. - 3.mell.11.j)fajl.),1603. (300. sz. jav. - 3.mell.11.k)fajl.),1605. (300. sz. jav. - 3.mell.12.a)fajl.),1606. (300. sz. jav. - 
3.mell.12.b)fajl.),1608. (300. sz. jav. - 3.mell.12.c)),1612. (300. sz. jav. - 3.mell.13.fajl.),1615. (300. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.),1616. (300. 
sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.),1619. (300. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.),1621. (300. sz. jav. - 3.mell.16.a)fajl.),1624. (300. sz. jav. - 
3.mell.16.b)fajl.),1626. (300. sz. jav. - 3.mell.16.c)fajl.),1628. (300. sz. jav. - 3.mell.16.d)fajl.),1630. (300. sz. jav. - 3.mell.16.e)fajl.),1631. 
(300. sz. jav. - 3.mell.17.a)fajl.),1632. (300. sz. jav. - 3.mell.17.b)fajl.),1633. (300. sz. jav. - 3.mell.17.c)fajl.),1634. (300. sz. jav. - 
3.mell.18.),1646. (300. sz. jav. - 3.mell.19.a)fajl.),1651. (300. sz. jav. - 3.mell.19.c)fajl.),1652. (300. sz. jav. - 3.mell.20.a)fajl.),1654. (300. 
sz. jav. - 3.mell.20.c)fajl.),1657. (300. sz. jav. - 3.mell.20.d)fajl.),1659. (300. sz. jav. - 3.mell.20.új e)),1660. (300. sz. jav. - 3.mell.20.új 
f)),1661. (300. sz. jav. - 3.mell.21.),1665. (300. sz. jav. - 3.mell.22.újc)),1667. (300. sz. jav. - 3.mell.23.fajl.),1670. (300. sz. jav. - 
3.mell.24.fajl.),1674. (300. sz. jav. - 4.mell.B)I.),1679. (300. sz. jav. - 5.mell.3.előir),1680. (300. sz. jav. - 5.mell.4.előir),1681. (300. sz. jav. 
- 5.mell.5.előir),1682. (300. sz. jav. - 5.mell.6.előir),1683. (300. sz. jav. - 5.mell.8.előir),1685. (300. sz. jav. - 5.mell.9.előir),1686. (300. sz. 
jav. - 5.mell.12.előir),1687. (300. sz. jav. - 5.mell.13.előir),1688. (300. sz. jav. - 5.mell.14.előir),1689. (300. sz. jav. - 5.mell.15.előir),1690. 
(300. sz. jav. - 5.mell.17.előir),1691. (300. sz. jav. - 5.mell.18.előir),1692. (300. sz. jav. - 5.mell.20.előir),1694. (300. sz. jav. - 
5.mell.21.),1695. (300. sz. jav. - 5.mell.22.előir),1696. (300. sz. jav. - 5.mell.23.előir),1697. (300. sz. jav. - 5.mell.új24.),1698. (300. sz. jav. 
- 5.mell.24.),1700. (300. sz. jav. - 5.mell.új25.),1702. (300. sz. jav. - 5.mell.új26.),1704. (300. sz. jav. - 6.mell.1.igény1.1.1.1.3.),1705. (300. 
sz. jav. - 6.mell.1.igény1.2.),1706. (300. sz. jav. - 6.mell.1.igény1.3.),1707. (300. sz. jav. - 6.mell.1.igény1.4.1.4.10.felv),1708. (300. sz. jav. - 
6.mell.1.igény1.5.),1709. (300. sz. jav. - 6.mell.1.igény1.9.felv),1710. (300. sz. jav. - 6.mell.1.igény1.9.1.9.1.),1711. (300. sz. jav. - 
6.mell.1.igény1.9.1.9.2.),1712. (300. sz. jav. - 6.mell.1.igény1.9.1.9.5.),1713. (300. sz. jav. - 6.mell.1.igény1.9.1.9.6.),1714. (300. sz. jav. - 
6.mell.1.igény1.9.1.9.7.),1715. (300. sz. jav. - 8.mell.I.R.1.fajl.),1717. (300. sz. jav. - 8.mell.II.R.1.előir.),1718. (300. sz. jav. - 
8.mell.II.R.2.előir.),1719. (300. sz. jav. - 8.mell.II.R.2.igény.a)előir.),1720. (300. sz. jav. - 8.mell.II.R.2.igény.b)előir.),1721. (300. sz. jav. - 
8.mell.III.R.előir),1722. (300. sz. jav. - 8.mell.III.R.2.cím),1723. (300. sz. jav. - 8.mell.III.R.2.a)),1724. (300. sz. jav. - 
8.mell.III.R.2.b)igény.),1725. (300. sz. jav. - 8.mell.III.R.2.c)),1726. (300. sz. jav. - 8.mell.III.R.2.d)fajl.),1727. (300. sz. jav. - 
8.mell.III.R.2.e)fajl.),1728. (300. sz. jav. - 8.mell.IV.R.előir.),1729. (300. sz. jav. - 8.mell.IV.R.fajl.),1730. (300. sz. jav. - 
8.mell.V.R.),1732. (300. sz. jav. - 8.mell.kieg.),1746. (300. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 64. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 11. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[5 152,6] 5 761,5 /+608,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/496. számon. 
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. 
 
 65. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 11. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[5 152,6] 5 925,5 /+772,9 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 246. (496. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs),1587. (496. sz. jav. 
- 3.mell.11.c)fajl.),1589. (496. sz. jav. - 3.mell.11.d)fajl.),1592. (496. sz. jav. - 3.mell.11.e)fajl.) pontjaiban foglaltakkal. 
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- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 66. Harrach Péter képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 12. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés [8 521,5]10 055,4
 /+1533,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/432. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 67. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 12. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés [8 521,5]9 521,5
 /+1000,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1610. (432. sz. jav. - 3.mell.12.c)fajl.) pontjában foglaltakkal. 



- 34 - 

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 68. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 13. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     13  Hajléktalanok átmeneti intézményei [ 278,2] 301,9 /+23,7 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 69. Farkas Imre képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 14. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     14  Gyermekek napközbeni ellátása [1 165,7] 1 365,7 /+200,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 4. számú mellékletét is módosítani szükséges. 
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 Indokolás: T/17700/56. számon. 
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, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 70. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 14. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     14  Gyermekek napközbeni ellátása [1 165,7] 1 375,5 /+209,8 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 71. Farkas Imre képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 15. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     15  Óvodai nevelés [61 449,8] 64 449,8 /+3000,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1561. (56. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím1.alc),1613. (56. sz. jav. - 
3.mell.14.a)fajl.) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1562. (58. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.2.cím1.alc),1620. (58. sz. jav. - 
3.mell.15.fajl.) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/58. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 72. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 15. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     15  Óvodai nevelés [61 449,8] 62 370,0 /+920,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/795. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 73. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 15. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     15  Óvodai nevelés [61 449,8] 65 449,8 /+4000,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75. (795. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím16.alc),77. (795. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.1.cím18.alc),107. (795. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím10.alc),247. (795. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs),355. (795. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.19.cím27.alc2.jcs),503. (795. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc),790. (795. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím40.alc2.jcs),1618. (795. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.),1622. (795. sz. jav. - 3.mell.16.a)fajl.),1623. (795. sz. jav. - 
3.mell.16.b)fajl.),1625. (795. sz. jav. - 3.mell.16.c)fajl.),1627. (795. sz. jav. - 3.mell.16.d)fajl.),1629. (795. sz. jav. - 3.mell.16.e)fajl.),1639. 
(795. sz. jav. - 3.mell.18.a)fajl.),1642. (795. sz. jav. - 3.mell.18.b)fajl.) pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 74. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 16. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     16  Iskolai oktatás [286 052,9] 307 506,9 /+21454,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 75. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 16. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     16  Iskolai oktatás [286 052,9] 297 074,9 /+11022,0 kiad./ 
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 Indokolás: T/17700/795. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 76. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 17. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     17  Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás [31 516,6] 32 516,6 /+1000,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 77. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 18. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (795. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím15.alc),77. (795. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.1.cím18.alc),107. (795. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím10.alc),247. (795. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs),355. (795. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.19.cím27.alc2.jcs),503. (795. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc),790. (795. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím40.alc2.jcs),1618. (795. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.),1622. (795. sz. jav. - 3.mell.16.a)fajl.),1623. (795. sz. jav. - 
3.mell.16.b)fajl.),1625. (795. sz. jav. - 3.mell.16.c)fajl.),1627. (795. sz. jav. - 3.mell.16.d)fajl.),1629. (795. sz. jav. - 3.mell.16.e)fajl.),1639. 
(795. sz. jav. - 3.mell.18.a)fajl.),1642. (795. sz. jav. - 3.mell.18.b)fajl.) pontjaiban foglaltakkal. 
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     18  Alapfokú művészetoktatás [9 151,2] 12 516,5 /+3365,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/795. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 78. Gulyás József képviselő, valamint Gulyás József és Tatai-Tóth András képviselők  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 18. al-
cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     18  Alapfokú művészetoktatás [9 151,2] 11 850,1 /+2698,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/820, 823, 823. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 79. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mi-
hály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Vincze László, Steinerné Vasvári Éva és Dobó László 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (795. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím15.alc),75. (795. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.1.cím16.alc),107. (795. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím10.alc),247. (795. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs),355. (795. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.19.cím27.alc2.jcs),503. (795. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc),790. (795. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím40.alc2.jcs),1618. (795. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.),1622. (795. sz. jav. - 3.mell.16.a)fajl.),1623. (795. sz. jav. - 
3.mell.16.b)fajl.),1625. (795. sz. jav. - 3.mell.16.c)fajl.),1627. (795. sz. jav. - 3.mell.16.d)fajl.),1629. (795. sz. jav. - 3.mell.16.e)fajl.),1639. 
(795. sz. jav. - 3.mell.18.a)fajl.),1642. (795. sz. jav. - 3.mell.18.b)fajl.) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82. (820. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím19.alc),86. (820. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.1.cím20.alc),90. (820. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím21.alc),131. (820. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím1.alc4.jcs),138. (820. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.10.cím),1449. (820. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím39.alc5.jcs),1636. (820. sz. jav. - 3.mell.18.a)fajl.),1643. (820. sz. jav. - 
3.mell.18.b)fajl.),1647. (820. sz. jav. - 3.mell.19.a)fajl.),1655. (820. sz. jav. - 3.mell.20.c)fajl.),1656. (820. sz. jav. - 3.mell.20.d)fajl.),1662. 
(820. sz. jav. - 3.mell.21.b)fajl.) pontjaiban foglaltakkal. 
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képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
fejezet 1. cím 18. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     18  Alapfokú művészetoktatás [9 151,2] 12 811,7 /+3660,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/694. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 80. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 18. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     18  Alapfokú művészetoktatás [9 151,2] 12 811,7 /+3660,5 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124. (694. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím24.alc),390. (694. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.1.cím),507. (694. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím),544. (694. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím),944. (694. sz. jav. - 
1.mell.XVII.fej.4.cím),1185. (694. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím2.alc3.jcs1.jc),1285. (694. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím),1444. (694. sz. 
jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím37.alc),1638. (694. sz. jav. - 3.mell.18.a)fajl.),1644. (694. sz. jav. - 3.mell.18.b)fajl.),1645. (694. sz. jav. - 
3.mell.18.lez.),1699. (694. sz. jav. - 5.mell.24.) pontjaiban foglaltakkal. 



- 41 - 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 82. Gulyás József képviselő, valamint Gulyás József és Tatai-Tóth András képviselők  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 19. al-
cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     19  Kollégiumok közoktatási feladatai [20 591,7] 23 495,7 /+2904,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/820, 823, 823. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 83. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 19. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     19  Kollégiumok közoktatási feladatai [20 591,7] 24 710,0 /+4118,3 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (820. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím18.alc),86. (820. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.1.cím20.alc),90. (820. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím21.alc),131. (820. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím1.alc4.jcs),138. (820. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.10.cím),1449. (820. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím39.alc5.jcs),1636. (820. sz. jav. - 3.mell.18.a)fajl.),1643. (820. sz. jav. - 
3.mell.18.b)fajl.),1647. (820. sz. jav. - 3.mell.19.a)fajl.),1655. (820. sz. jav. - 3.mell.20.c)fajl.),1656. (820. sz. jav. - 3.mell.20.d)fajl.),1662. 
(820. sz. jav. - 3.mell.21.b)fajl.) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 85. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mi-
hály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 
19. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     19  Kollégiumok közoktatási feladatai [20 591,7] 24 710,0 /+4118,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/758. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem 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. 
" 
" 86. Gulyás József képviselő, valamint Gulyás József és Tatai-Tóth András képviselők  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 20. al-
cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     20  Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási 
          feladatokhoz [17 022,0] 18 183,0 /+1161,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/820, 823, 823. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496. (758. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc),803. (758. sz. jav. - 
1.mell.XVI.fej.1.cím),1035. (758. sz. jav. - 1.mell.XVIII..fej.1.cím2.alc),1214. (758. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs),1400. (758. sz. 
jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím37.alc),1649. (758. sz. jav. - 3.mell.19.a)fajl.),1650. (758. sz. jav. - 3.mell.19.c)fajl.) pontjaiban foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (820. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím18.alc),82. (820. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.1.cím19.alc),90. (820. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím21.alc),131. (820. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím1.alc4.jcs),138. (820. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.10.cím),1449. (820. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím39.alc5.jcs),1636. (820. sz. jav. - 3.mell.18.a)fajl.),1643. (820. sz. jav. - 
3.mell.18.b)fajl.),1647. (820. sz. jav. - 3.mell.19.a)fajl.),1655. (820. sz. jav. - 3.mell.20.c)fajl.),1656. (820. sz. jav. - 3.mell.20.d)fajl.),1662. 
(820. sz. jav. - 3.mell.21.b)fajl.) pontjaiban foglaltakkal. 



- 43 - 

A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 88. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 20. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     20  Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési,  
           oktatási feladatokhoz [17 022,0] 18 724,2 /+1702,2 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 89. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 21. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     21  Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó   
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           önkormányzatok feladatellátásához [12 183,3] 14 620,0 /+2436,7 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 90. Gulyás József képviselő, valamint Gulyás József és Tatai-Tóth András képviselők  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 21. al-
cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     21  Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó 
         önkormányzatok feladatellátásához [12 183,3] 13 847,3 /+1664,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/820, 823, 823. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 92. Farkas Imre képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 22. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     22  Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, 
           szolgáltatások [34 300,0] 36 300,0 /+2000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (820. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím18.alc),82. (820. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.1.cím19.alc),86. (820. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím20.alc),131. (820. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím1.alc4.jcs),138. (820. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.10.cím),1449. (820. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím39.alc5.jcs),1636. (820. sz. jav. - 3.mell.18.a)fajl.),1643. (820. sz. jav. - 
3.mell.18.b)fajl.),1647. (820. sz. jav. - 3.mell.19.a)fajl.),1655. (820. sz. jav. - 3.mell.20.c)fajl.),1656. (820. sz. jav. - 3.mell.20.d)fajl.),1662. 
(820. sz. jav. - 3.mell.21.b)fajl.) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/57. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 93. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 22. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     22  Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások,  
          szolgáltatások [34 300,0] 35 300,0 /+1000,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 94. Dr. Kovács Zoltán és dr. Bóka István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím kiegészítését javasolják a következő új 
25. alcím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
      25 A közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1139. (57. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.cím),1664. (57. sz. jav. - 
3.mell.22.újc)) pontjaiban foglaltakkal. 
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           alkalmazásának támogatása  5 000,0 /+5000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/768. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 95. Pánczél Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím kiegészítését javasolja a következő új 30. alcím  
felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     30 Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó  
       hozzájárulások  1 548,0 /+1548,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/742. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 96. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 3. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     3  Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása[ 150,0] 225,0 /+75,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1701. (768. sz. jav. - 5.mell.új25.) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1001. (742. sz. jav. - 1.mell.XVIII..fej.1.cím2.alc),1141. (742. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.11.cím1.alc1.jcs),1671. (742. sz. jav. - 3.mell.új 30. pont) pontjaiban foglaltakkal. 
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- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 97. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 4. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     4  Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása [ 85,0] 102,0 /+17,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 98. Dr. Martonosi György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 5. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     5  Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános  
      támogatása [1 166,1] 1 566,1 /+400,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 5. számú mellékletét is módosítani szükséges. 
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 Indokolás: T/17700/185. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 99. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 5. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     5  Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános  
       támogatása [1 166,1] 1 338,6 /+172,5 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 100. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 6. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 821. (185. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím) pontjában foglaltak-
kal. 



- 49 - 

  2  Központosított előirányzatok 
     6  Gyermek- és ifjúsági feladatok [ 170,0] 174,2 /+4,2 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 101. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 8. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     8  Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás[ 500,0] 774,0 /+274,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 102. Dr. Pető Iván képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 8. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
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     8  Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás[ 500,0] 755,0 /+255,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/816. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 103. Dr. Rákos Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 8. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     8  Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás[ 500,0] 800,0 /+300,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás: T/17700/711. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 104. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 9. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     9  Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása [1 010,0]1 086,5
 /+76,5 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1684. (816. sz. jav. - 5.mell.8.előir) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 5. számú mellékletét is módosítani szükséges. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1034. (711. sz. jav. - 1.mell.XVIII..fej.1.cím2.alc) pontjában fog-
laltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 105. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 10. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     10  Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások  
      támogatása [3 290,0] 1 790,0 /-1500,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás: T/17700/799. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 106. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 10. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     10  Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások  
      támogatása [3 290,0] 2 000,0 /-1290,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 5. számú mellékletét is módosítani szükséges. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127. (799. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.címúj26.alc),248. (799. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs),472. (799. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím14.alc2.jcs),504. (799. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc) 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 5. számú mellékletét is módosítani szükséges. 
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 Indokolás: T/17700/495. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 107. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 10. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     10  Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások  
       támogatása [3 290,0] 1 290,0 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/795. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 108. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 12. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 119. (495. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím21.alc),356. (495. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.19.cím27.alc2.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (795. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím15.alc),75. (795. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.1.cím16.alc),77. (795. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím18.alc),247. (795. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs),355. (795. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.19.cím27.alc2.jcs),503. (795. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc),790. (795. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím40.alc2.jcs),1618. (795. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.),1622. (795. sz. jav. - 3.mell.16.a)fajl.),1623. (795. sz. jav. - 
3.mell.16.b)fajl.),1625. (795. sz. jav. - 3.mell.16.c)fajl.),1627. (795. sz. jav. - 3.mell.16.d)fajl.),1629. (795. sz. jav. - 3.mell.16.e)fajl.),1639. 
(795. sz. jav. - 3.mell.18.a)fajl.),1642. (795. sz. jav. - 3.mell.18.b)fajl.) pontjaiban foglaltakkal. 
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     12  „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása [ 100,0] 205,0 /+105,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 109. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 13. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     13  Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek  
        tulajdonosainak kártalanítása [ 500,0] 700,0 /+200,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 110. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
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István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 14. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     14  Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása [ 300,0] 430,5 /+130,5 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 15. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     15  Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások  
     veszélyelhárítási munkálatainak támogatása [ 500,0] 620,1 /+120,1 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 112. Dr. Kelemen András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 15. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     15  Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások  
    veszélyelhárítási munkálatainak támogatása [ 500,0] 600,0 /+100,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás: T/17700/524. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 113. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 17. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     17  Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás  
       kiegészítésének támogatása [7 400,0] 7 585,0 /+185,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 5. számú mellékletét is módosítani szükséges. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 222. (524. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 114. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 18. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     18  A múzeumok szakmai támogatása [ 300,0] 338,0 /+38,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 115. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 20. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     20  Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása[14 840,0] 15 840,0 /+1000,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 116. Dr. Rákos Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 20. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     20  Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása[14 840,0] 15 430,0 /+590,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás: T/17700/692. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 117. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. Simicskó István, 
Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 
20. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     20  Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása[14 840,0] 20 000,0 /+5160,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/479. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 5. számú mellékletét is módosítani szükséges. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 814. (692. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím) pontjában foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171. (479. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),1388. (479. sz. jav. - 
1.mell.XXIII.fej.10.cím37.alc),1543. (479. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím),1693. (479. sz. jav. - 5.mell.20.előir) pontjaiban foglaltak-
kal. 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 118. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 21. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     21  Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak  
        burkolatfelújításának támogatása [5 000,0] 10 000,0 /+5000,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 119. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 21. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     21  Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak  
         burkolatfelújításának támogatása [5 000,0] 10 000,0 /+5000,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás: T/17700/495. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 5. számú mellékletét is módosítani szükséges. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106. (495. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím10.alc),356. (495. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.19.cím27.alc2.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 120. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 22. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     22  Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való  
       ellátása [2 000,0] 2 500,0 /+500,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 121. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 23. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     23  Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása [1 278,0]1 310,0
 /+32,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 122. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím kiegészítését javasolják a következő új 24. al-
cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     24  Energia-áremelések kompenzációja  5 000,0 /+5000,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 123. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 24. alcím elhagyását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     [24  Alapfokú művészetoktatás támogatása] [1 000,0]  /-1000,0 kiad./ 
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 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 124. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Vincze László, Steinerné Vasvári Éva és Dobó László 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
fejezet 2. cím 24. alcím elhagyását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     [24  Alapfokú művészetoktatás támogatása] [1 000,0]  /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/694. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 125. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (694. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím18.alc),390. (694. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.1.cím),507. (694. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím),544. (694. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím),944. (694. sz. jav. - 
1.mell.XVII.fej.4.cím),1185. (694. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím2.alc3.jcs1.jc),1285. (694. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím),1444. (694. sz. 
jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím37.alc),1638. (694. sz. jav. - 3.mell.18.a)fajl.),1644. (694. sz. jav. - 3.mell.18.b)fajl.),1645. (694. sz. jav. - 
3.mell.18.lez.),1699. (694. sz. jav. - 5.mell.24.) pontjaiban foglaltakkal. 
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István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím kiegészítését javasolják a következő új 25. al-
cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     25 Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok  
      bérkiadásához  35 650,0 /+35650,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 126. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím kiegészítését javasolják a következő új 26. al-
cím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     26 Többcélú kistérségi társulások normatív támogatása  16 000,0 /+16000,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 127. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím kiegészítését javasolják a követke-
ző új 26. alcím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     26 2006. évi közalkalmazotti béremelés fedezete  8 500,0 /+8500,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/799. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 128. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, Rogán 
Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím kiegé-
szítését javasolják a következő új 42. alcím  felvételével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
    42 Helyi önkormányzatok temetői támogatása  600,0 /+600,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/449. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 129. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105. (799. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím10.alc),248. (799. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs),472. (799. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím14.alc2.jcs),504. (799. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc) 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 482. (449. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc),1703. (449. sz. jav. - 
5.mell.új42.) pontjaiban foglaltakkal. 
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Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 5. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását java-
solják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 
       1  Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása [1 500,0]2 400,0
 /+900,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 131. Gulyás József képviselő, valamint Gulyás József és Tatai-Tóth András képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 5. cím 1. 
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 
       4  Pedagógiai szakszolgálat [3 051,8] 5 844,6 /+2792,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/820, 823, 823. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (820. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím18.alc),82. (820. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.1.cím19.alc),86. (820. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím20.alc),90. (820. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím21.alc),138. (820. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.10.cím),1449. (820. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím39.alc5.jcs),1636. (820. sz. jav. - 3.mell.18.a)fajl.),1643. (820. sz. jav. - 
3.mell.18.b)fajl.),1647. (820. sz. jav. - 3.mell.19.a)fajl.),1655. (820. sz. jav. - 3.mell.20.c)fajl.),1656. (820. sz. jav. - 3.mell.20.d)fajl.),1662. 
(820. sz. jav. - 3.mell.21.b)fajl.) pontjaiban foglaltakkal. 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 5. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását java-
solják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    2  Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 
       1  Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése [70 140,7] 82 212,0 /+12071,3 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 133. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 5. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását java-
solják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    2  Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 
       2  Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása [15 120,0]15 500,0
 /+380,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 134. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 5. cím 5. alcím elhagyását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     [5  A többcélú kistérségi társulások támogatása] [15 400,0]  /-15400,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 135. Firtl Mátyás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   7  A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak  
       támogatása [8 870,0] 13 870,0 /+5000,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (286. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc),1382. (286. sz. jav. - 
1.mell.XXIII.fej.10.cím37.alc) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/286. számon. 
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. 
 
 136. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 7. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   7  A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása[8 870,0]16 873,0
 /+8003,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/794. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 138. Gulyás József képviselő, valamint Gulyás József és Tatai-Tóth András képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 10. cím 
elhagyását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  [ 10  A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának 
     támogatása] [10 000,0]  /-10000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/820, 823, 823. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1129. (794. sz. jav. - 1.mell.XIX.fej.2.cím15.alc),1238. (794. sz. jav. 
- 1.mell.XX.fej.11.cím30.alc2.jcs),1298. (794. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím10.alc2.jcs),1455. (794. sz. jav. - 
1.mell.XXIII.fej.10.cím50.alc2.jcs),1511. (794. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím25.alc2.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (820. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím18.alc),82. (820. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.1.cím19.alc),86. (820. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím20.alc),90. (820. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím21.alc),131. (820. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.5.cím1.alc4.jcs),1449. (820. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím39.alc5.jcs),1636. (820. sz. jav. - 3.mell.18.a)fajl.),1643. (820. sz. 
jav. - 3.mell.18.b)fajl.),1647. (820. sz. jav. - 3.mell.19.a)fajl.),1655. (820. sz. jav. - 3.mell.20.c)fajl.),1656. (820. sz. jav. - 
3.mell.20.d)fajl.),1662. (820. sz. jav. - 3.mell.21.b)fajl.) pontjaiban foglaltakkal. 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 139. Szijjártó Péter képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet kiegészítését javasolja a következő új 11. cím  felvéte-
lével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
    11 Ingyenes étkezés az önkormányzati óvodákban és bölcsödékben 8 000,0
 /+8000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/294. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 140. Szijjártó Péter képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet kiegészítését javasolja a következő új 12. cím  felvéte-
lével: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   12 Ingyenes tankönyv az általános iskolák első 8 évében  5 700,0 /+5700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/294. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (294. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új12.cím),440. (294. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcs1.jc),442. (294. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcs2.jc),455. (294. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj23.jcs),968. (294. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím3.alc3.jcs8.jc),1274. (294. sz. jav. - 
1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj76.jcs),1476. (294. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alcúj3.jcs),1481. (294. sz. jav. - 
1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alcúj5.jcs),1518. (294. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.11.címúj(6).alc),1744. (294. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcsúj4.jc) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (294. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.új11.cím),440. (294. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcs1.jc),442. (294. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcs2.jc),455. (294. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj23.jcs),968. (294. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím3.alc3.jcs8.jc),1274. (294. sz. jav. - 
1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj76.jcs),1476. (294. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alcúj3.jcs),1481. (294. sz. jav. - 
1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alcúj5.jcs),1518. (294. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.11.címúj(6).alc),1744. (294. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc4.jcsúj4.jc) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 

 141. Balla Mihály Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 5 338,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 538,5] 438,5 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/612. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 142. Fülöp István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG 
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 5 238,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 538,5] 338,5 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/598. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 672. (612. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj13.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1149. (598. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj4.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 143. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Garamvölgyi György, Pichler Imre László, 
Tóth Ferenc, Tóth Imre és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 5 238,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 538,5] 338,5 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/750. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 144. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 5 238,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [ 538,5] 338,5 /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234. (750. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs),408. (750. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím7.alc),427. (750. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím),547. (750. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím),591. (750. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.1.cím2.alc),979. (750. sz. jav. - 1.mell.XVIII..fej.1.cím1.alc),1235. (750. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím12.alcúj3.jcs),1311. 
(750. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.1.cím1.alc),1367. (750. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím31.alc13.jcs),1523. (750. sz. jav. - 
1.mell.XXV.fej.1.cím) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 145. Firtl Mátyás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG 
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 5 238,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 732,1] 3 582,1 /-150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 166,6] 1 116,6 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/286. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi 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. 
 
 146. Karsai Péter képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG 
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 4 458,3 /-979,7 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 732,1] 2 985,7 /-746,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 166,6] 933,3 /-233,3 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135. (286. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím),1382. (286. sz. jav. - 
1.mell.XXIII.fej.10.cím37.alc) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 500. (111. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím1.alc5.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/111. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 147. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 5 238,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 538,5] 338,5 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/251. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148. Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona és 
Erdős Norbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 4 938,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 732,1] 3 392,1 /-340,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 166,6] 1 006,6 /-160,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/339. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 858. (251. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcsúj6.jc) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1319. (339. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.2.cím) pontjában foglal-
takkal. 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 149. Németh Szilárd képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 4 938,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 732,1] 3 412,1 /-320,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 166,6] 986,6 /-180,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/405. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 150. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Garamvölgyi György, Pichler Imre László, 
Tóth Ferenc és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG 
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 5 006,7 /-431,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 732,1] 3 450,8 /-281,3 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 166,6] 1 016,6 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/760. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 369. (405. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc2.jcsúj10.jc) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 11. (760. sz. jav. - 11.§(5)),1195. (760. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím5.alc4.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 
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 151. Arnóth Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 5 238,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 538,5] 338,5 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/200. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 152. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 5 238,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 538,5] 338,5 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/400. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 153. Zsigó Róbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG 
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 5 238,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 538,5] 338,5 /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 675. (200. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj14.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 911. (400. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj24.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/623. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 154. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG 
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 5 238,0 /-200,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 538,5] 338,5 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/282. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 155. Németh Szilárd képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 4 938,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 732,1] 3 402,1 /-330,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 166,6] 996,6 /-170,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 610. (623. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 876. (282. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs),1227. (282. 
sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc14.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 697. (410. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj25.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/410. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 156. Manninger Jenő, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 5 249,4 /-188,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 538,5] 349,9 /-188,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/381. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
" 
" 157. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 4 898,0 /-540,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 732,1] 3 372,1 /-360,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 166,6] 986,6 /-180,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 880. (381. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs),1070. (381. 
sz. jav. - 1.mell.XVIII..fej.1.cím2.alc) pontjaiban foglaltakkal. 
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- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 158. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 5 238,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 538,5] 338,5 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/398. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 159. Pichler Imre László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 5 238,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 538,5] 338,5 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/735. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 907. (398. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj23.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 888. (735. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 160. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 5 238,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 538,5] 338,5 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/309. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi 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. 
 
 161. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 5 238,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 538,5] 338,5 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/302. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 162. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG 
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 179. (309. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),1354. (309. sz. jav. - 
1.mell.XXIII.fej.10.cím30.alcúj10.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1157. (302. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 5 238,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 538,5] 338,5 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/258. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 163. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Rogán Antal, Tirts 
Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 4 898,0 /-540,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 732,1] 3 372,1 /-360,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 166,6] 986,6 /-180,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/464. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 164. Parragh Dénes és dr. Karakó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 882. (258. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs),1225. (258. 
sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc14.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 477. (464. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím),714. (464. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj25.jcs),934. (464. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.2.cím),1073. (464. sz. jav. - 1.mell.XVIII..fej.1.cím2.alc),1317. (464. 
sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.1.cím1.alc) pontjaiban foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 4 938,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 732,1] 3 398,7 /-333,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 166,6] 1 000,0 /-166,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/83. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 165. Balsay István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG 
fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 4 606,6 /-75,3 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 498,8] 423,5 /-75,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/221. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 166. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 4 431,9 /-250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 498,8] 248,8 /-250,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 785. (83. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj38.alc) pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 868. (221. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj18.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/344. számon. 
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. 
 
 167. Dr. Mikes Éva képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 4 487,9 /-194,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 498,8] 304,8 /-194,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/263. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 168. Kovács Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 4 431,9 /-250,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 498,8] 248,8 /-250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/233. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1474. (344. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alcúj3.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1348. (263. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím30.alcúj9.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 950. (233. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím1.alcúj6.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 169. Dr. Vitányi István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 4 561,9 /-120,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 498,8] 378,8 /-120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/296. számon. 
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. 
 
 170. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 4 481,9 /-200,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 498,8] 298,8 /-200,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1156. (296. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 171. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. Simicskó István, 
Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasol-
ják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 4 471,9 /-210,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 498,8] 288,8 /-210,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/479. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 172. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 4 141,9 /-540,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 601,6] 2 061,6 /-540,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/307. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 117. (479. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím20.alc),1388. (479. sz. jav. - 
1.mell.XXIII.fej.10.cím37.alc),1543. (479. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím),1693. (479. sz. jav. - 5.mell.20.előir) pontjaiban foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1270. (307. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj16.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 173. Vincze László, dr. Fenyvesi Máté és Kékkői Zoltán József képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 3 181,9 /-1 500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 601,6] 1 101,6 /-1 500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/508. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 174. Dr. Répássy Róbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 4 081,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 203,7] 603,7 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/324. számon. 
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. 
 
 175. Dr. Répássy Róbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 886. (508. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj21.jcs.) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1477. (324. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alcúj3.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 4 081,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 203,7] 603,7 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/668. számon. 
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. 
 
 176. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 2. alcím 
módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 4 481,9 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 498,8] 298,8 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/477. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 177. Dr. Gógl Árpád képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 4 481,9 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 498,8] 298,8 /-200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1478. (668. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alcúj3.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 700. (477. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj25.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/359. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 178. Selmeczi Gabriella képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 4 541,9 /-140,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 498,8] 358,8 /-140,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/140. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 179. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 4 481,9 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 498,8] 298,8 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/309. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 321. (359. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.19.cím1.alc5.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1162. (140. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj10.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160. (309. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc),1354. (309. sz. jav. - 
1.mell.XXIII.fej.10.cím30.alcúj10.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 180. Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Molnár Oszkár képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 2. alcím módosítását java-
solják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 4 181,9 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 203,7] 703,7 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/304. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 181. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 3 681,9 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 601,6] 1 601,6 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 780. (304. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj38.alc) pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc),46. (832. sz. jav. - 
1.mell.I.fej.13.cím1.alc),193. (832. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc14.jcs),266. (832. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.2.cím),548. (832. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.1.cím),593. (832. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím2.alc),731. (832. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím29.alc),983. (832. sz. jav. - 
1.mell.XVIII..fej.1.cím1.alc),1294. (832. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím),1297. (832. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím),1299. (832. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc2.jcs),1300. (832. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.17.cím1.alc13.jcs),1301. (832. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.24.cím3.alc),1302. (832. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím2.alc4.jcs),1531. (832. sz. jav. - 
1.mell.XXV.fej.5.cím6.alc7.jcs),1560. (832. sz. jav. - 1.mell.XLI.fej.3.cím2.alc),1564. (832. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.6.cím2.alc2.jcs),1733. 
(832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.1.cím6.alc6.jcs),1734. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc),1735. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc),1736. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs4.jc),1737. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs5.jc),1739. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs8.jc),1740. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs9.jc),1741. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc),1742. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc),1743. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs19.jc),1745. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.3.cím1.alc1.jcs),1747. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc),1753. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc) 
pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 182. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 3 881,9 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 601,6] 1 801,6 /-800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/345. számon. 
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. 
 
 183. Varga Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 4 481,9 /-200,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 498,8] 298,8 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/669. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1475. (345. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alcúj3.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1482. (669. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alcúj1. jcs.) pontjában 
foglaltakkal. 



- 89 - 

- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 184. Vincze László, dr. Fenyvesi Máté és Kékkői Zoltán József képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 4 301,3 /-380,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 601,6] 2 221,0 /-380,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/511. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 185. Domokos László, dr. Latorcai János és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 4 481,9 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 498,8] 298,8 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/634. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 186. Pogácsás Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 4 481,9 /-200,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1173. (511. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj12.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 756. (634. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj38.alc) pontjában fog-
laltakkal. 
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        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 498,8] 298,8 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/271. számon. 
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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 187. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 730,0] 480,0 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 704,0] 454,0 /-250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/311. számon. 
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. 
 
 188. Püski András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG 
fejezet 7. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak  
             biztosítása [2 090,0] 1 390,0 /-700,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 600,0] 900,0 /-700,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 627. (271. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs),1098. (271. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII..fej.5.cím12.alc10.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1356. (311. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím30.alcúj10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/41. számon. 
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. 
 
 189. Püski András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG 
fejezet 7. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak  
             biztosítása [2 090,0] 1 490,0 /-600,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 600,0] 1 000,0 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/48. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 190. Püski András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG 
fejezet 7. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak  
             biztosítása [2 090,0] 1 590,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 600,0] 1 100,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/47. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1150. (41. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj4.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 729. (48. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím29.alc) pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 730. (47. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím29.alc) pontjában foglal-
takkal. 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 191. Püski András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG 
fejezet 7. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak  
             biztosítása [2 090,0] 1 490,0 /-600,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 600,0] 1 000,0 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/45. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 192. Püski András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG 
fejezet 7. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak  
             biztosítása [2 090,0] 1 590,0 /-500,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 600,0] 1 100,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/40. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 193. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 1. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 734. (45. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím29.alc) pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 732. (40. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím29.alc) pontjában foglal-
takkal. 
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számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak 
              biztosítása [2 090,0] 1 490,0 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 600,0] 1 000,0 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 194. Püski András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG 
fejezet 7. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak  
             biztosítása [2 090,0] 1 940,0 /-150,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 600,0] 1 450,0 /-150,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc),46. (832. sz. jav. - 
1.mell.I.fej.13.cím1.alc),181. (832. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),266. (832. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.2.cím),548. (832. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.1.cím),593. (832. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím2.alc),731. (832. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím29.alc),983. (832. sz. jav. - 
1.mell.XVIII..fej.1.cím1.alc),1294. (832. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím),1297. (832. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím),1299. (832. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc2.jcs),1300. (832. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.17.cím1.alc13.jcs),1301. (832. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.24.cím3.alc),1302. (832. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím2.alc4.jcs),1531. (832. sz. jav. - 
1.mell.XXV.fej.5.cím6.alc7.jcs),1560. (832. sz. jav. - 1.mell.XLI.fej.3.cím2.alc),1564. (832. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.6.cím2.alc2.jcs),1733. 
(832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.1.cím6.alc6.jcs),1734. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc),1735. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc),1736. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs4.jc),1737. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs5.jc),1739. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs8.jc),1740. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs9.jc),1741. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc),1742. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc),1743. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs19.jc),1745. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.3.cím1.alc1.jcs),1747. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc),1753. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc) 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 733. (44. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím29.alc) pontjában foglal-
takkal. 
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 Indokolás: T/17700/44. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 195. Püski András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG 
fejezet 7. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak  
             biztosítása [2 090,0] 1 590,0 /-500,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 600,0] 1 100,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/46. számon. 
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. 
 
 196. Püski András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG 
fejezet 7. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak  
             biztosítása [2 090,0] 2 020,0 /-70,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 600,0] 1 530,0 /-70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/43. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1329. (46. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím30.alcúj9.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1327. (43. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím30.alcúj9.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 197. Püski András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG 
fejezet 7. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak  
            biztosítása [2 090,0] 1 890,0 /-200,0 tám./   
           1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 600,0] 1 400,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/39. számon. 
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. 
 
 198. Püski András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG 
fejezet 7. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak  
             biztosítása [2 090,0] 1 790,0 /-300,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 600,0] 1 300,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/42. számon. 
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. 
 
 199. Czerván György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1328. (39. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím30.alcúj9.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 282. (42. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím11.alc) pontjában foglal-
takkal. 
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  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 65,3 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 45,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/165. számon. 
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. 
 
 200. Kontrát Károly, dr. Áder János, Birkás Tivadar, Ivanics Ferenc, dr. Pap János, Szijjártó 
Péter, Firtl Mátyás, dr. Szakács Imre és Ágota Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 119,2 /-46,1 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 99,2 /-46,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/442. számon. 
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. 
 
 201. Kontrát Károly, dr. Gruber Attila és Szászfalvi László képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 112,9 /-52,4 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 92,9 /-52,4 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1259. (165. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj 8.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 281. (442. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím10.alc) pontjában foglal-
takkal. 
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 Indokolás: T/17700/680. számon. 
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. 
 
 202. Kontrát Károly, Fehérvári Tamás és Koltai Tamás képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 129,4 /-35,9 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 109,4 /-35,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/673. számon. 
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. 
 
 203. Kontrát Károly, dr. Latorcai János és Lázár Mózes képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 128,0 /-37,3 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 108,0 /-37,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/275. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 289. (680. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím17.alc) pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 291. (673. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím19.alc) pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 286. (275. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím14.alc) pontjában foglal-
takkal. 
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- 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. 
 
 204. Németh Szilárd képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 65,3 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 45,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/404. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási 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. 
 
 205. Kontrát Károly, Farkas Sándor, dr. Martonosi György, Nógrádi Zoltán, dr. Rákos Ti-
bor, Vincze László, dr. Bartha László és Dobó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 116,3 /-49,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 96,3 /-49,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/663. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 368. (404. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc2.jcsúj10.jc) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 279. (663. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím8.alc) pontjában foglal-
takkal. 
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 206. Bernáth Ildikó, dr. Bóka István, Gyapay Zoltán, Kontrát Károly, dr. Kovács Zoltán, 
Lasztovicza Jenő és Stolár Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 119,9 /-45,4 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 99,9 /-45,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/440. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 207. Kontrát Károly és Horváth László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 130,7 /-34,6 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                    1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 110,7 /-34,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/662. számon. 
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. 
 
 208. Kontrát Károly, dr. Bagó Zoltán, Dobó László, Endre Sándor, dr. Kerényi János, 
Nyitray András, Tóth István, Zsigó Róbert és Font Sándor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 293. (440. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím21.alc) pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 284. (662. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím12.alc) pontjában foglal-
takkal. 
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       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 98,3 /-67,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 78,3 /-67,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/671. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 209. Dr. Nagy Andor, Kontrát Károly, Balla Mihály Tibor és Becsó Zsolt képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 133,8 /-31,5 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 113,8 /-31,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/439. számon. 
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. 
 
 210. Kontrát Károly, Garamvölgyi György, dr. Gyimesi Endre, Manninger Jenő, Nagy Kál-
mán, Nógrádi László és Cseresnyés Péter képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 129,1 /-36,2 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 109,1 /-36,2 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 275. (671. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím5.alc) pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 287. (439. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím15.alc) pontjában foglal-
takkal. 
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 Indokolás: T/17700/437. számon. 
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. 
 
 211. Koncz Ferenc, Kontrát Károly, dr. Hörcsik Richárd, Lenártek András, Molnár Oszkár, 
dr. Ódor Ferenc, dr. Répássy Róbert, Steinerné Vasvári Éva, Tállai András és dr. Fónagy János képvi-
selők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jog-
cím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 79,0 /-86,3 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 59,0 /-86,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/441. számon. 
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. 
 
 212. Kontrát Károly, dr. Dancsó József, Domokos László, Tóth Imre és Babák Mihály képvi-
selők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jog-
cím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 119,0 /-46,3 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                  1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 99,0 /-46,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/665. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 294. (437. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím22.alc) pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 277. (441. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím7.alc) pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 276. (665. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím6.alc) pontjában foglal-
takkal. 
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- 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. 
 
 213. Kontrát Károly és Bebes István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 130,4 /-34,9 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 110,4 /-34,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/690. számon. 
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. 
 
 214. Kontrát Károly, Járvás István, Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Varga Mihály képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 114,9 /-50,4 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 94,9 /-50,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/438. számon. 
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. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 292. (690. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím20.alc) pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 285. (438. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím13.alc) pontjában foglal-
takkal. 
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 215. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 65,3 /-100,0 tám./  
           2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 45,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/156. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
" 
" 216. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Luk-
ács Mihály, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 115,3 /-50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 95,3 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/560. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 217. Kontrát Károly, Mádi László, Szabó István és Fülöp István képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 468. (156. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc1.jcs10.jc),600. (156. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alc2.jcs),931. (156. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.2.cím),981. (156. sz. jav. - 1.mell.XVIII..fej.1.cím1.alc) pontjaiban 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1472. (560. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc2.jcs2.jc) pontjában 
foglaltakkal. 
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  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 106,9 /-58,4 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 86,9 /-58,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/676. számon. 
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. 
 
 218. Németh Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 65,3 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 45,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/611. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 219. Kontrát Károly, dr. Hargitai János, Kékkői Zoltán József és dr. Mikes Éva képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 113,1 /-52,2 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 93,1 /-52,2 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 290. (676. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím18.alc) pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1127. (611. sz. jav. - 1.mell.XVIII..fej.5.címúj51.alc) pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/688. számon. 
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. 
 
 220. Dr. Hargitai János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 65,3 /-100,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                    1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 45,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/583. számon. 
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 nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 221. Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 52,7 /-112,6 tám./   
           2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 32,7 /-112,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/128. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 274. (688. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím4.alc) pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 653. (583. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj11.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 295. (128. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím23.alc) pontjában foglal-
takkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 222. Dr. Kelemen András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 65,3 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 45,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/524. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 223. Lengyel Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 65,3 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 45,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/173. számon. 
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 Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 224. Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112. (524. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím15.alc) pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 629. (173. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs),1085. (173. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII..fej.5.cím12.alc10.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 102,6 /-62,7 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 82,6 /-62,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/129. számon. 
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. 
 
 225. Kontrát Károly, Halász János, Kocsis Róbert, Márton Attila, dr. Pósán László, Tasó 
László, dr. Tiba István, dr. Vitányi István és Arnóth Sándor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 104,2 /-61,1 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 84,2 /-61,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/666. számon. 
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. 
 
 226. Kiss Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG 
fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 85,3 /-80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 65,3 /-80,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 296. (129. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím24.alc) pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 283. (666. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím11.alc) pontjában foglal-
takkal. 
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 Indokolás: T/17700/390. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 227. Dr. Szabó Erika képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 65,3 /-100,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                  1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 45,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/585. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 228. Kontrát Károly, dr. Czira Szabolcs, dr. Frajna Imre, Hadházy Sándor, Pogácsás Tibor, 
Szabó Ferenc, Szűcs Lajos, Tóth Gábor, dr. Vidoven Árpád és Czerván György képviselők  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 63,7 /-101,6 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 43,7 /-101,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/664. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1357. (390. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím30.alcúj 10.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 743. (585. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj37.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 288. (664. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím16.alc) pontjában foglal-
takkal. 
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- 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. 
 
 229. Parragh Dénes és dr. Nagy Andor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 75,3 /-90,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 55,3 /-90,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/81. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230. Pokorni Zoltán, Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, Rogán 
Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módo-
sítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 65,3 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 45,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/481. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 863. (81. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj10.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 271. (481. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.2.cím),485. (481. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc),533. (481. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím),701. (481. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj25.jcs) pontjaiban fog-
laltakkal. 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 231. Tóth István, Tóth Gábor és Parragh Dénes képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 85,3 /-80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 65,3 /-80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/85. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 232. Nyitray András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 65,3 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 45,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/525. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 233. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 915. (85. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc9.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1485. (525. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc1.jcsúj6.jc) pontjá-
ban foglaltakkal. 
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Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 65,3 /-100,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                 1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 45,3 /-100,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 234. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Garamvölgyi György, Pichler Imre László, 
Tóth Ferenc, Tóth Imre és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 65,3 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 45,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/750. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (750. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc),408. (750. sz. jav. - 
1.mell.XII.fej.2.cím7.alc),427. (750. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím),547. (750. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím),591. (750. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.1.cím2.alc),979. (750. sz. jav. - 1.mell.XVIII..fej.1.cím1.alc),1235. (750. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím12.alcúj3.jcs),1311. 
(750. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.1.cím1.alc),1367. (750. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím31.alc13.jcs),1523. (750. sz. jav. - 
1.mell.XXV.fej.1.cím) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 235. Kontrát Károly, Cserna Gábor, dr. Dorkota Lajos, Lengyel Zoltán, Schmidt Ferenc, 
Balsay István és dr. Kelemen András képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 118,2 /-47,1 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 98,2 /-47,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/678. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 236. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László, Tóth Imre és Domokos László képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [ 165,3] 115,3 /-50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,3] 95,3 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/370. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 280. (678. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím9.alc1.ecs) pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 438. (370. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc8.jcs),484. (370. sz. jav. 
- 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 237. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok  342,1 tám. 
    6  Fejezeti tartalék  342,1 tám. 
       1  Fejezeti általános tartalék [ 342,1] 242,1 /-100,0 kiad./ 
 [ 342,1] 242,1 /-100,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/800. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 238. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok  342,1 tám. 
    6  Fejezeti tartalék  342,1 tám. 
       1  Fejezeti általános tartalék [ 342,1] 302,1 /-40,0 kiad./ 
 [ 342,1] 302,1 /-40,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/801. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 239. Vincze László, dr. Fenyvesi Máté és Kékkői Zoltán József képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 10. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  10  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
     1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 406,4] 1 306,4 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 231,4] 131,4 /-100,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 724. (800. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alcúj4.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 725. (801. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím3.alcúj5.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/505. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 240. Demeter Ervin képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 11. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 
     1  Nemzetbiztonsági Hivatal [8 201,2] 8 531,9 /+330,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [5 227,5] 5 436,6 /+209,1 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 657,6] 1 741,3 /+83,7 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 945,4] 983,3 /+37,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/624. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 241. Demeter Ervin képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 11. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 
     1  Nemzetbiztonsági Hivatal [8 201,2] 8 273,3 /+72,1 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás [ 12,9] 85,0 /+72,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/630. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1282. (505. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím20.alcúj19.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 958. (624. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím2.alc3.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 565. (630. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím2.alc6.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 
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- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 242. Demeter Ervin képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 11. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 
     2  Információs Hivatal [7 795,6] 7 835,6 /+40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás [ 10,0] 50,0 /+40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/619. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 243. Demeter Ervin képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 11. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 
     2  Információs Hivatal [7 795,6] 8 431,4 /+635,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 394,4] 3 530,2 /+135,8 kiad./ 
          1  Működési költségvetés 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 071,8] 1 126,2 /+54,4 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [2 707,4] 3 153,0 /+445,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/632. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1233. (619. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc14.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1217. (632. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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 244. Demeter Ervin képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 
     3  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [17 676,0] 18 133,1 /+457,1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [8 834,4] 9 160,9 /+326,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [2 641,1] 2 771,7 /+130,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/626. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 245. Demeter Ervin képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolja: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 
     3  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [17 676,0] 19 839,6 /+2163,6 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [2 906,1] 5 069,7 /+2163,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/628. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 246. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [5 000,0] 4 391,1 /-608,9 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 568. (626. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím) pontjában foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1416. (628. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím37.alc) pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/496. számon. 
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. 
 
 247. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [5 000,0] 2 692,5 /-2307,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/795. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 248. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [5 000,0] 3 000,0 /-2000,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64. (496. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím11.alc),1587. (496. sz. jav. - 
3.mell.11.c)fajl.),1589. (496. sz. jav. - 3.mell.11.d)fajl.),1592. (496. sz. jav. - 3.mell.11.e)fajl.) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (795. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím15.alc),75. (795. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.1.cím16.alc),77. (795. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím18.alc),107. (795. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím10.alc),355. (795. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.19.cím27.alc2.jcs),503. (795. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc),790. (795. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím40.alc2.jcs),1618. (795. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.),1622. (795. sz. jav. - 3.mell.16.a)fajl.),1623. (795. sz. jav. - 
3.mell.16.b)fajl.),1625. (795. sz. jav. - 3.mell.16.c)fajl.),1627. (795. sz. jav. - 3.mell.16.d)fajl.),1629. (795. sz. jav. - 3.mell.16.e)fajl.),1639. 
(795. sz. jav. - 3.mell.18.a)fajl.),1642. (795. sz. jav. - 3.mell.18.b)fajl.) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105. (799. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím10.alc),127. (799. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.címúj26.alc),472. (799. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím14.alc2.jcs),504. (799. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc) pont-
jaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/799. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

 249. Dr. Latorcai János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Belügyminisztérium igazgatása 
     1  Belügyminisztérium központi igazgatása [4 243,5] 3 743,5 /-500,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 862,4] 2 595,4 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 767,4] 634,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 587,1] 487,1 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/655. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 250. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Belügyminisztérium igazgatása 
     1  Belügyminisztérium központi igazgatása [4 243,5] 3 743,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 862,4] 2 595,4 /-267,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 767,4] 634,4 /-133,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 604. (655. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alc4.jcsúj5.jc) pontjában 
foglaltakkal. 
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              3  Dologi kiadások [ 587,1] 487,1 /-100,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 251. Pichler Imre László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Belügyminisztérium igazgatása 
     1  Belügyminisztérium központi igazgatása [4 243,5] 3 743,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 862,4] 2 595,4 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 767,4] 634,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 587,1] 487,1 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/729. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 252. Parragh Dénes és dr. Karakó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Belügyminisztérium igazgatása 
     1  Belügyminisztérium központi igazgatása [4 243,5] 3 743,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 862,4] 2 595,4 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 767,4] 634,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 587,1] 487,1 /-100,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 650. (729. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/84. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 253. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Belügyminisztérium igazgatása 
     1  Belügyminisztérium központi igazgatása [4 243,5] 3 743,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 862,4] 2 595,4 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 767,4] 634,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 587,1] 487,1 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/150. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 254. Lasztovicza Jenő és Hadházy Sándor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Belügyminisztérium igazgatása 
     1  Belügyminisztérium központi igazgatása [4 243,5] 3 785,5 /-458,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 862,4] 2 595,4 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 767,4] 634,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 587,1] 529,1 /-58,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/322. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 753. (84. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj38.alc) pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 577. (150. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc),1049. (150. sz. jav. - 
1.mell.XVIII..fej.1.cím2.alc),1257. (150. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj 8.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1471. (322. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc2.jcsúj5.jc) pontjá-
ban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 255. Dr. Simicskó István, dr. Hende Csaba, Dobó László, Szabó Ferenc és dr. Simon Miklós 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím 
módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Belügyminisztérium igazgatása 
     1  Belügyminisztérium központi igazgatása [4 243,5] 3 743,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 862,4] 2 595,4 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 767,4] 634,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 587,1] 487,1 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/329. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 256. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Tóth Ferenc, Tóth Imre és Pichler Imre László képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Belügyminisztérium igazgatása 
     1  Belügyminisztérium központi igazgatása [4 243,5] 3 743,5 /-500,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 862,4] 2 595,4 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 767,4] 634,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 587,1] 487,1 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/790. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 499. (329. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.3.cím2.alc) pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 264. (790. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.2.cím),483. (790. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc),822. (790. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím),1026. (790. sz. jav. - 1.mell.XVIII..fej.1.cím2.alc),1138. (790. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.2.cím),1215. (790. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs),1387. (790. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím37.alc) pontjaiban 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 257. Czerván György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Belügyminisztérium igazgatása 
     1  Belügyminisztérium központi igazgatása [4 243,5] 3 743,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 862,4] 2 595,4 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 767,4] 634,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 587,1] 487,1 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/167. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 258. Tállai András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Belügyminisztérium igazgatása 
     1  Belügyminisztérium központi igazgatása [4 243,5] 3 743,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 862,4] 2 595,4 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 767,4] 634,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 587,1] 487,1 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/419. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 632. (167. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs),1014. (167. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII..fej.1.cím2.alc) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 869. (419. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj18.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 259. Dr. Czira Szabolcs képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Belügyminisztérium igazgatása 
     1  Belügyminisztérium központi igazgatása [4 243,5] 3 743,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 862,4] 2 595,4 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 767,4] 634,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 587,1] 487,1 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 260. Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Tóth Imre, Kékkői Zoltán József, dr. 
Szentgyörgyvölgyi Péter és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Belügyminisztérium igazgatása 
     1  Belügyminisztérium központi igazgatása [4 243,5] 3 743,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 862,4] 2 595,4 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 767,4] 634,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 587,1] 487,1 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/744. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1169. (179. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj12.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1148. (744. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj4.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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 261. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosí-
tását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Belügyminisztérium igazgatása 
     1  Belügyminisztérium központi igazgatása [4 243,5] 3 766,1 /-477,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 862,4] 2 662,0 /-200,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 767,4] 590,4 /-177,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 587,1] 487,1 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/499. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 262. Márton Attila és Kocsis Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Belügyminisztérium igazgatása 
     1  Belügyminisztérium központi igazgatása [4 243,5] 3 743,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 862,4] 2 595,4 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 767,4] 634,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 587,1] 487,1 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/319. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 263. Dr. Nagy Andor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Belügyminisztérium igazgatása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 457. (499. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím4.alc6.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 757. (319. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj38.alc) pontjában fog-
laltakkal. 
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     1  Belügyminisztérium központi igazgatása [4 243,5] 3 743,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 862,4] 2 595,4 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 767,4] 634,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 587,1] 487,1 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/255. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 264. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Tóth Ferenc, Tóth Imre és Pichler Imre László képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   2  Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok [7 398,6] 6 898,6 /-500,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 556,5] 5 289,5 /-267,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 722,5] 1 589,5 /-133,0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 854,0] 754,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/790. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 265. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   2  Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok [7 398,6] 6 898,6 /-500,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 799. (255. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj48.alcúj2.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 256. (790. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím1.alc),483. (790. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc),822. (790. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím),1026. (790. sz. jav. - 1.mell.XVIII..fej.1.cím2.alc),1138. (790. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.2.cím),1215. (790. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs),1387. (790. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím37.alc) pontjaiban 
foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 556,5] 5 289,5 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 722,5] 1 589,5 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 854,0] 754,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/207. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 266. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   2  Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok [7 398,6] 6 898,6 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 556,5] 5 206,5 /-350,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 722,5] 1 572,5 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1028. (207. sz. jav. - 1.mell.XVIII..fej.1.cím2.alc),1349. (207. sz. jav. 
- 1.mell.XXIII.fej.10.cím30.alcúj10jcs) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - 1.mell.I.fej.11.cím1.alc),46. (832. sz. jav. - 
1.mell.I.fej.13.cím1.alc),181. (832. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc),193. (832. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc14.jcs),548. (832. sz. jav. - 
1.mell.XIV.fej.1.cím),593. (832. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím2.alc),731. (832. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím29.alc),983. (832. sz. jav. - 
1.mell.XVIII..fej.1.cím1.alc),1294. (832. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím),1297. (832. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.10.cím),1299. (832. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.14.cím1.alc2.jcs),1300. (832. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.17.cím1.alc13.jcs),1301. (832. sz. jav. - 
1.mell.XXII.fej.24.cím3.alc),1302. (832. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.26.cím2.alc4.jcs),1531. (832. sz. jav. - 
1.mell.XXV.fej.5.cím6.alc7.jcs),1560. (832. sz. jav. - 1.mell.XLI.fej.3.cím2.alc),1564. (832. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.6.cím2.alc2.jcs),1733. 
(832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.1.cím6.alc6.jcs),1734. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs1.jc),1735. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs3.jc),1736. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs4.jc),1737. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs5.jc),1739. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs8.jc),1740. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs9.jc),1741. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs15.jc),1742. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs18.jc),1743. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.2.cím3.alc1.jcs19.jc),1745. (832. sz. jav. - 
12.mell.LXXII.fej.3.cím1.alc1.jcs),1747. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím1.alc),1753. (832. sz. jav. - 12.mell.LXXII.fej.5.cím2.alc) 
pontjaiban foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 267. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   2  Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok [7 398,6] 6 898,6 /-500,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [5 556,5] 5 289,5 /-267,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 722,5] 1 589,5 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 854,0] 754,0 /-100,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 268. Dr. Nagy Andor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   2  Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok [7 398,6] 6 898,6 /-500,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 556,5] 5 289,5 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 722,5] 1 589,5 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 854,0] 754,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/75. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 767. (75. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj38.alc) pontjában fog-
laltakkal. 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 269. Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Firtl Mátyás, 
dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, Steinerné Vasvári Éva, dr. Szabó Erika, Fülöp István és Szűcs Lajos 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 2. cím módosítá-
sát javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   2  Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok [7 398,6] 6 898,6 /-500,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
           1  Személyi juttatások [5 556,5] 5 289,5 /-267,0 kiad./ 
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 722,5] 1 589,5 /-133,0 kiad./ 
           3  Dologi kiadások [ 854,0] 754,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/640. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 270. Gyapay Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   2  Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok [7 398,6] 6 898,6 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 556,5] 5 289,5 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 722,5] 1 589,5 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 854,0] 754,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/518. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1492. (640. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím15.alc4.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 786. (518. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj38.alc) pontjában fog-
laltakkal. 
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 271. Pokorni Zoltán, Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, Rogán 
Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   2  Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok [7 398,6] 6 898,6 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 556,5] 5 289,5 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 722,5] 1 589,5 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 854,0] 754,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/481. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 272. Németh Szilárd képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   2  Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok [7 398,6] 6 948,6 /-450,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [5 556,5] 5 314,5 /-242,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 722,5] 1 604,5 /-118,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 854,0] 764,0 /-90,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/408. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230. (481. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs),485. (481. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc),533. (481. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím),701. (481. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj25.jcs) pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 696. (408. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj25.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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 273. Kontrát Károly, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Tirts 
Tamás és Wintermantel Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     2  Budapesti Rendőr-főkapitányság [31 384,6] 31 838,8 /+454,2 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 028,3] 3 482,5 /+454,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/667. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 274. Kontrát Károly, dr. Hargitai János, Kékkői Zoltán József és dr. Mikes Éva képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 4. alcím módosítását 
javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     4  Baranya megyei Rendőr-főkapitányság [4 928,6] 4 980,8 /+52,2 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 348,0] 400,2 /+52,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/688. számon. 
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. 
 
 275. Kontrát Károly, dr. Bagó Zoltán, Dobó László, Endre Sándor, dr. Kerényi János, 
Nyitray András, Tóth István, Zsigó Róbert és Font Sándor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 5. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     5  Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság [6 176,3] 6 243,3 /+67,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 474. (667. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím) pontjában foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 219. (688. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 446,8] 513,8 /+67,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/671. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 276. Kontrát Károly, dr. Dancsó József, Domokos László, Tóth Imre és Babák Mihály képvi-
selők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 6. alcím módo-
sítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     6  Békés megyei Rendőr-főkapitányság [4 361,6] 4 407,9 /+46,3 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 308,9] 355,2 /+46,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/665. számon. 
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. 
 
 277. Koncz Ferenc, Kontrát Károly, dr. Hörcsik Richárd, Lenártek András, Molnár Oszkár, 
dr. Ódor Ferenc, dr. Répássy Róbert, Steinerné Vasvári Éva, Tállai András és dr. Fónagy János képvi-
selők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 7. alcím módo-
sítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     7  Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság[7 927,6] 8 013,9 /+86,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 575,4] 661,7 /+86,3 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 208. (671. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 212. (665. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 211. (441. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/441. számon. 
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. 
 
 278. Vincze László, dr. Fenyvesi Máté és Kékkői Zoltán József képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 8. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     8  Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság [4 612,0] 4 912,0 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 326,9] 626,9 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/504. számon. 
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, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 279. Kontrát Károly, Farkas Sándor, dr. Martonosi György, Nógrádi Zoltán, dr. Rákos Ti-
bor, Vincze László, dr. Bartha László és Dobó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 8. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     8  Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság [4 612,0] 4 661,0 /+49,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [ 326,9] 375,9 /+49,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/663. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1393. (504. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím37.alc) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 205. (663. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 280. Kontrát Károly, Cserna Gábor, dr. Dorkota Lajos, Lengyel Zoltán, Schmidt Ferenc, 
Balsay István és dr. Kelemen András képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 9. alcím 1. előirányzat-csoport módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     9  Fejér megyei Rendőr-főkapitányság [4 573,8] 4 620,9 /+47,1 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 314,1] 361,2 /+47,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/678. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 281. Kontrát Károly, dr. Áder János, Birkás Tivadar, Ivanics Ferenc, dr. Pap János, Szijjártó 
Péter, Firtl Mátyás, dr. Szakács Imre és Ágota Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 10. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     10  Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság[4 438,9] 4 485,0 /+46,1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 307,1] 353,2 /+46,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/442. számon. 
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. 
 
 282. Püski András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 11. alcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 235. (678. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200. (442. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 



- 134 - 

     11  Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság [5 787,3] 6 087,3 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/42. számon. 
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. 
 
 283. Kontrát Károly, Halász János, Kocsis Róbert, Márton Attila, dr. Pósán László, Tasó 
László, dr. Tiba István, dr. Vitányi István és Arnóth Sándor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 11. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     11  Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság [5 787,3] 5 848,4 /+61,1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 407,2] 468,3 /+61,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/666. számon. 
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. 
 
 284. Kontrát Károly és Horváth László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 12. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     12  Heves megyei Rendőr-főkapitányság [3 347,0] 3 381,6 /+34,6 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [ 230,6] 265,2 /+34,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/662. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198. (42. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc14.jcs) pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 225. (666. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 207. (662. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 
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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 Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 285. Kontrát Károly, Járvás István, Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Varga Mihály képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 13. alcím módosítását 
javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     13  Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság[4 727,1] 4 777,5 /+50,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 335,7] 386,1 /+50,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/438. számon. 
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. 
 
 286. Kontrát Károly, dr. Latorcai János és Lázár Mózes képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 14. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     14  Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság[3 446,8] 3 484,1 /+37,3 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 248,7] 286,0 /+37,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/275. számon. 
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. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 214. (438. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 203. (275. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 
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 287. Dr. Nagy Andor, Kontrát Károly, Balla Mihály Tibor és Becsó Zsolt képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 15. alcím módosítását ja-
vasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     15  Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság [2 998,9] 3 030,4 /+31,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 209,8] 241,3 /+31,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/439. számon. 
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. 
 
 288. Kontrát Károly, dr. Czira Szabolcs, dr. Frajna Imre, Hadházy Sándor, Pogácsás Tibor, 
Szabó Ferenc, Szűcs Lajos, Tóth Gábor, dr. Vidoven Árpád és Czerván György képviselők  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 16. alcím módosítását javasol-
ják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     16  Pest megyei Rendőr-főkapitányság [9 368,2] 9 469,8 /+101,6 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [ 677,1] 778,7 /+101,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/664. számon. 
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. 
 
 289. Kontrát Károly, dr. Gruber Attila és Szászfalvi László képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 17. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     17  Somogy megyei Rendőr-főkapitányság [4 726,4] 4 778,8 /+52,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 349,1] 401,5 /+52,4 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 209. (439. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 228. (664. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/680. számon. 
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. 
 
 290. Kontrát Károly, Mádi László, Szabó István és Fülöp István képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 18. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     18  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság[5 708,1] 5 766,5 /+58,4 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 389,4] 447,8 /+58,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/676. számon. 
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. 
 
 291. Kontrát Károly, Fehérvári Tamás és Koltai Tamás képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 19. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     19  Tolna megyei Rendőr-főkapitányság [3 501,8] 3 537,7 /+35,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 239,4] 275,3 /+35,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/673. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 201. (680. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217. (676. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 202. (673. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 
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- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 292. Kontrát Károly és Bebes István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 20. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     20  Vas megyei Rendőr-főkapitányság [3 382,6] 3 417,5 /+34,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 232,6] 267,5 /+34,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/690. számon. 
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. 
 
 293. Bernáth Ildikó, dr. Bóka István, Gyapay Zoltán, Kontrát Károly, dr. Kovács Zoltán, 
Lasztovicza Jenő és Stolár Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 21. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     21  Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság [4 377,0] 4 422,4 /+45,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 302,5] 347,9 /+45,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/440. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 294. Kontrát Károly, Garamvölgyi György, dr. Gyimesi Endre, Manninger Jenő, Nagy Kál-
mán, Nógrádi László és Cseresnyés Péter képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 22. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 213. (690. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 206. (440. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 
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  5  Rendőrség 
     22  Zala megyei Rendőr-főkapitányság [3 503,0] 3 539,2 /+36,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 241,4] 277,6 /+36,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/437. számon. 
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. 
 
 295. Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 23. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     23  Rendészeti Biztonsági Szolgálat [10 789,8] 10 902,4 /+112,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 750,9] 863,5 /+112,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/128. számon. 
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. 
 
 296. Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 24. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     24  Köztársasági  Őrezred [6 660,7] 6 723,4 /+62,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 418,0] 480,7 /+62,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/129. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210. (437. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 221. (128. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224. (129. sz. jav. - 1.mell.X.fej.7.cím2.alc63.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 



- 140 - 

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. 
 
 297. Dr. Dancsó József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 6. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  6  Határőrség 
     2  Határőrigazgatóságok [33 400,2] 34 106,1 /+705,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 294,1] 3 000,0 /+705,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/618. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 298. Dr. Dancsó József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 6. cím kiegészítését javasolja a következő új 3.alcím  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  6  Határőrség 
    3 Orosházi Határőrigazgatóság  766,0 /+766,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások  500,0 /+500,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok  166,0 /+166,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/616. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1019. (618. sz. jav. - 1.mell.XVIII..fej.1.cím2.alc) pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1041. (616. sz. jav. - 1.mell.XVIII..fej.1.cím2.alc) pontjában fog-
laltakkal. 
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 299. Balsay István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   8  BM Távközlési Szolgálat [1 486,9] 1 286,9 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 175,7] 975,7 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/220. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 300. Selmeczi Gabriella képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   8  BM Távközlési Szolgálat [1 486,9] 1 336,9 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 175,7] 1 025,7 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/142. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 301. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 8. cím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   8  BM Távközlési Szolgálat [1 486,9] 1 286,9 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 175,7] 975,7 /-200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 640. (220. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1160. (142. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj8.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/367. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 302. Kovács Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   8  BM Távközlési Szolgálat [1 486,9] 1 286,9 /-200,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 175,7] 975,7 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/232. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 303. Tóth István, Tóth Gábor és Parragh Dénes képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 8. cím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   8  BM Távközlési Szolgálat [1 486,9] 1 286,9 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 175,7] 975,7 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/86. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 464. (367. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc1.jcs1.jc),583. (367. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím2.alc),1369. (367. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím31.alc13.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 643. (232. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 916. (86. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc35.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 304. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 8. cím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   8  BM Távközlési Szolgálat [1 486,9] 1 286,9 /-200,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 175,7] 975,7 /-200,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 305. Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 8. cím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   8  BM Távközlési Szolgálat [1 486,9] 1 286,9 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 175,7] 975,7 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/355. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 654. (355. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj11.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 306. Vincze László, dr. Fenyvesi Máté és Kékkői Zoltán József képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 8. cím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   8  BM Távközlési Szolgálat [1 486,9] 1 086,9 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 175,7] 775,7 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/510. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 307. Nyitray András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   8  BM Távközlési Szolgálat [1 486,9] 1 286,9 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 175,7] 975,7 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/526. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 308. Tóth Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   8  BM Távközlési Szolgálat [1 486,9] 1 286,9 /-200,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 175,7] 975,7 /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 459. (510. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím4.alcúj7.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 736. (526. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím29.alcúj2.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/272. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 309. Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Duna Palota és Kiadó [ 547,7] 247,7 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 423,5] 243,5 /-180,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 131,3] 41,3 /-90,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 224,8] 194,8 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/351. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 310. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Duna Palota és Kiadó [ 547,7] 247,7 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               1  Személyi juttatások [ 423,5] 243,5 /-180,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 131,3] 41,3 /-90,0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 224,8] 194,8 /-30,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 722. (272. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj49.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 663. (351. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj12.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 311. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 10. cím módosí-
tását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Duna Palota és Kiadó [ 547,7] 247,7 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 423,5] 243,5 /-180,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 131,3] 41,3 /-90,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 224,8] 194,8 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/482. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 312. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 10. cím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Duna Palota és Kiadó [ 547,7] 247,7 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 423,5] 243,5 /-180,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 131,3] 41,3 /-90,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 224,8] 194,8 /-30,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 896. (482. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj22.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/244. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 313. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Duna Palota és Kiadó [ 547,7] 247,7 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 423,5] 243,5 /-180,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 131,3] 41,3 /-90,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 224,8] 194,8 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/365. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 314. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 10. cím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Duna Palota és Kiadó [ 547,7] 247,7 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 423,5] 243,5 /-180,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 131,3] 41,3 /-90,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 224,8] 194,8 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/243. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 695. (244. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj22.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 424. (365. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.4.cím),1228. (365. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím7.alc14.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 693. (243. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj21.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 315. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 10. cím módosítását ja-
vasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Duna Palota és Kiadó [ 547,7] 427,7 /-120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 423,5] 363,5 /-60,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 131,3] 91,3 /-40,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 224,8] 204,8 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/487. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 316. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 10. cím módosítását ja-
vasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Duna Palota és Kiadó [ 547,7] 282,7 /-265,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 423,5] 303,5 /-120,0  
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 131,3] 51,3 /-80,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 224,8] 159,8 /-65,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/497. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 448. (487. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc13.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 435. (497. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc2.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 317. Dr. Kosztolányi Dénes képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 10. cím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Duna Palota és Kiadó [ 547,7] 247,7 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 423,5] 243,5 /-180,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 131,3] 41,3 /-90,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 224,8] 194,8 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/210. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 318. Fülöp István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 10. cím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Duna Palota és Kiadó [ 547,7] 247,7 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 423,5] 243,5 /-180,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 131,3] 41,3 /-90,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 224,8] 194,8 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/602. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 319. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 10. cím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Duna Palota és Kiadó [ 547,7] 247,7 /-300,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1351. (210. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím30.alcúj10jcs) pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 747. (602. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím30.alcúj37.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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             1  Személyi juttatások [ 423,5] 243,5 /-180,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 131,3] 41,3 /-90,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 224,8] 194,8 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/155. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 320. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 10. cím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Duna Palota és Kiadó [ 547,7] 287,7 /-260,0 tám./ 
     1  Működési költségvetés 
         1  Személyi juttatások [ 423,5] 263,5 /-160,0 kiad./ 
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 131,3] 51,3 /-80,0 kiad./ 
         3  Dologi kiadások [ 224,8] 204,8 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/429. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 321. Dr. Gógl Árpád képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Lakáscélú beruházás [ 485,5] 685,5 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             5  Lakástámogatás [ 485,5] 685,5 /+200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 437. (155. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc2.jcs),924. (155. sz. jav. 
- 1.mell.XVII.fej.1.cím1.alc) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 908. (429. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj23.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/359. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 322. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        6 Szarvasi Tűzoltóparancsnokság építése  600,0 /+600,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                     4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/580. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 323. Stolár Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Iparosított technológiával épült lakótelepek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása Ajkán  75,0
 /+75,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  75,0 /+75,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 177. (359. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc) pontjában foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 826. (580. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím) pontjában foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 561. (682. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.6.cím2.alc6.jcs) pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/682. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 324. Zsigó Róbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása [ 13,0] 10,5
 /-2,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 13,0] 10,5 /-2,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/627. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 325. Font Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       7  Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása [ 250,0] 400,0 /+150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 250,0] 400,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/414. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 614. (627. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1. (414. sz. jav. - 9.§(4)),353. (414. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.19.cím14.alc),1563. (414. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 326. Kontrát Károly, Pogácsás Tibor és dr. Dorkota Lajos képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       7  Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása [ 250,0] 300,0 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 250,0] 300,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/183. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 327. Kontrát Károly, Pogácsás Tibor és dr. Dorkota Lajos képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 31. jogcím-csoport módosítását 
javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       31  Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása [ 70,0] 150,0 /+80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 70,0] 150,0 /+80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/325. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 517. (183. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím) pontjában foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 982. (325. sz. jav. - 1.mell.XVIII..fej.1.cím1.alc) pontjában fog-
laltakkal. 
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 328. Lengyel Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       [63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők ] 
        [Egyesületének (ACEEEO) támogatása] [ 13,0]  /-13,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 13,0]  /-13,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/172. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 329. Pogácsás Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       [63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO)  
       támogatása] [ 13,0]  /-13,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 13,0]  /-13,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/268. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 330. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 343. (172. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.19.cím2.alc65.jcs),642. (172. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 631. (268. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs),1547. (268. sz. 
jav. - 1.mell.XXXIV.fej.1.cím) pontjaiban foglaltakkal. 
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Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       [63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének  
            (ACEEEO) támogatása] [ 13,0]  /-13,0 tám./ 
               [1  Működési költségvetés] 
                   [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 13,0]  /-13,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 331. Kékkői Zoltán József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének  
          (ACEEEO) támogatása [ 13,0] 7,5 /-5,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 13,0] 7,5 /-5,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/160. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 332. Dr. Czira Szabolcs képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1152. (160. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj4.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 



- 156 - 

 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének 
        (ACEEEO) támogatása [ 13,0] 4,3 /-8,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 13,0] 4,3 /-8,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/180. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 333. Dr. Fenyvesi Máté képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO)  
        támogatása [ 13,0] 10,0 /-3,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 13,0] 10,0 /-3,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/357. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 334. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását 
javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 925. (180. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.1.cím1.alc),1170. (180. sz. jav. - 
1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj12.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1151. (357. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj4.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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       63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO)  
      támogatása [ 13,0] 3,4 /-9,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 13,0] 3,4 /-9,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/364. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 335. Stolár Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása [ 13,0] 3,0
 /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 13,0] 3,0 /-10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/686. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 336. Dr. Fónagy János és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 65. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       [65  IDEA program támogatása] [ 15,0]  /-15,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 15,0]  /-15,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 450. (364. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alcúj16.jcs),977. (364. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII..fej.1.cím1.alc) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 339. (686. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.19.cím2.alc65.jcs),1343. (686. sz. 
jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím30.alcúj9. jcs.) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/647. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 337. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 65. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       [65  IDEA program támogatása] [ 15,0]  /-15,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 15,0]  /-15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/252. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 338. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 65. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       [65  IDEA program támogatása] [ 15,0]  /-15,0 tám./ 
            [1  Működési költségvetés] 
               [ 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 15,0]  /-15,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 608. (647. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alc9.jcs),1094. (647. sz. 
jav. - 1.mell.XVIII..fej.5.cím12.alc10.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1376. (252. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím34.alcúj4.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 339. Stolár Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 65. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       [65  IDEA program támogatása] [ 15,0]  /-15,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 15,0]  /-15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/686. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 340. Dr. Mikes Éva képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 65. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       [65  IDEA program támogatása] [ 15,0]  /-15,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 15,0]  /-15,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 335. (686. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.19.cím2.alc63.jcs),1343. (686. sz. 
jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím30.alcúj9. jcs.) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1335. (264. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím30.alcúj9.jcs) pontjá-
ban foglaltakkal. 



- 160 - 

 
 Indokolás: T/17700/264. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 341. Kékkői Zoltán József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 65. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       65  IDEA program támogatása [ 15,0] 9,0 /-6,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 15,0] 9,0 /-6,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 342. Dr. Fenyvesi Máté képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 65. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       65  IDEA program támogatása [ 15,0] 5,0 /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 15,0] 5,0 /-10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/356. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1331. (162. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím30.alcúj9.jcs.) pontjá-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1252. (356. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím1.alcúj4.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 343. Lengyel Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 65. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       65  IDEA program támogatása [ 15,0] 12,0 /-3,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 15,0] 12,0 /-3,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/172. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 344. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 65. jogcím-csoport módosítását 
javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       65  IDEA program támogatása [ 15,0] 5,0 /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 15,0] 5,0 /-10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/726. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 328. (172. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.19.cím2.alc63.jcs),642. (172. sz. jav. 
- 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj10.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1281. (726. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím20.alc18.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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 345. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 73. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       73  Belügyminisztérium informatikai rendszereivel összefüggő  
      kötelezettségek [ 350,0] 150,0 /-200,0 tám./ 
             1  Működési költségvetés 
                 3  Dologi kiadások [ 350,0] 150,0 /-200,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 346. Tállai András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 85. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       85  Mezőkövesden Tűzoltólaktanya építése  300,0 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/421. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 407. (421. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.2.cím7.alc) pontjában foglal-
takkal. 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 347. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 
kiegészítését javasolják a következő új 89. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       89 Budapesti térfigyelő rendszer fejlesztésének, üzemeltetésének 
            támogatása  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/447. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 348. Kontrát Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Társadalmi önszerveződések támogatása 
       2  Rendészeti sportszervezetek támogatása [ 40,0] 70,0 /+30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 40,0] 70,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/147. számon. 
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 Rendészeti bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1202. (447. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs),1284. (447. sz. 
jav. - 1.mell.XXII.fej.1.cím) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1090. (147. sz. jav. - 1.mell.XVIII..fej.5.cím12.alc10.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 349. Kontrát Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 3. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Társadalmi önszerveződések támogatása 
       6  Társadalmi szervezetek és segítők támogatása [ 57,6] 67,6 /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 57,6] 67,6 /+10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/144. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 350. Kontrát Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 3. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Társadalmi önszerveződések támogatása 
       7  Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása [ 10,0] 20,0 /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 10,0] 20,0 /+10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/143. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 351. Kontrát Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 3. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Társadalmi önszerveződések támogatása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1224. (144. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc14.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1223. (143. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc14.jcs) pontjában 
foglaltakkal. 
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       10  Biztonságos Magyarországért Közalapítvány [ 190,0] 340,0 /+150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 190,0] 340,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/148. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 352. Kontrát Károly, Pogácsás Tibor, dr. Dorkota Lajos és Nagy Kálmán képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 3. alcím 11. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Társadalmi önszerveződések támogatása 
       11  Országos Polgárőr Szövetség [ 124,0] 180,0 /+56,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 124,0] 180,0 /+56,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/184. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 353. Font Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 14. alcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása [1 131,0] 1 300,0 /+169,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 131,0] 1 300,0 /+169,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1536. (148. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.1.cím) pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 940. (184. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.2.cím) pontjában foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1. (414. sz. jav. - 9.§(4)),325. (414. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.19.cím2.alc7.jcs),1563. (414. sz. jav. - 1.mell.XLII.fej.5.cím1.alc) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/414. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 354. Dr. Gémesi György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 27. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok  7 946,0 tám. 
    27  Fejezeti tartalék  7 946,0 tám. 
       2  Fejezeti államháztartási tartalék [7 946,0] 6 446,0 /-1500,0 kiad./  
 [7 946,0] 6 446,0 /-1500,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/796. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 355. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 27. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok  7 946,0 tám. 
    27  Fejezeti tartalék  7 946,0 tám. 
       2  Fejezeti államháztartási tartalék [7 946,0] 3 946,0 /-4000,0 kiad./ 
 [7 946,0] 3 946,0 /-4000,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/795. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 791. (796. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím40.alc2.jcs),795. (796. sz. 
jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj48.alc) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (795. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím15.alc),75. (795. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.1.cím16.alc),77. (795. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím18.alc),107. (795. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím10.alc),247. (795. sz. jav. - 
1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs),503. (795. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc),790. (795. sz. jav. - 
1.mell.XV.fej.25.cím40.alc2.jcs),1618. (795. sz. jav. - 3.mell.15.fajl.),1622. (795. sz. jav. - 3.mell.16.a)fajl.),1623. (795. sz. jav. - 
3.mell.16.b)fajl.),1625. (795. sz. jav. - 3.mell.16.c)fajl.),1627. (795. sz. jav. - 3.mell.16.d)fajl.),1629. (795. sz. jav. - 3.mell.16.e)fajl.),1639. 
(795. sz. jav. - 3.mell.18.a)fajl.),1642. (795. sz. jav. - 3.mell.18.b)fajl.) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 356. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 27. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok  7 946,0 tám. 
    27  Fejezeti tartalék  7 946,0 tám. 
       2  Fejezeti államháztartási tartalék [7 946,0] 4 236,0 /-3710,0 kiad./  
 [7 946,0] 4 236,0 /-3710,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/495. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 357. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Luk-
ács Mihály, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 3. jogcím módosítá-
sát javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      1  Sporttevékenység támogatása 
         3  Szabadidősport támogatása [ 564,0] 764,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 430,0] 630,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/434. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási 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. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106. (495. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím10.alc),119. (495. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím21.alc) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 586. (434. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím2.alc) pontjában foglal-
takkal. 
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 358. Dr. Dancsó József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      1  Sporttevékenység támogatása 
         3  Szabadidősport támogatása [ 564,0] 934,0 /+370,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 430,0] 800,0 /+370,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/631. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 359. Mécs Imre képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
fejezet 20. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      1  Sporttevékenység támogatása 
         4  Versenysport támogatása [2 171,8] 1 971,8 /-200,0 tám./ 
             1  Működési költségvetés 
                 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 036,0] 1 836,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/112. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 360. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Luk-
ács Mihály, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítá-
sát javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 543. (631. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.1.cím) pontjában foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 385. (112. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc3.jcs1.jc),1535. (112. sz. 
jav. - 1.mell.XXV.fej.5.cím6.alcúj 14.jcs) pontjaiban foglaltakkal. 
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      1  Sporttevékenység támogatása 
         5  Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok [ 185,0] 285,0 /+100,0 tám./ 
              1  Működési költségvetés 
                   5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 105,0] 205,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/576. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 361. Dr. Gémesi György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 8. jogcím elhagyását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      1  Sporttevékenység támogatása 
         [8  Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása][3 150,7]  /-3150,7 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][3 150,7]  /-3150,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/491. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 362. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Luk-
ács Mihály, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport 5. jogcím módosítá-
sát javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 972. (576. sz. jav. - 1.mell.XVIII..fej.1.cím) pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 953. (491. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
         5  Önkormányzati és egyéb állami tulajdonú sportlétesítmények  
           üzemeltetése [ 61,0] 361,0 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 60,0] 360,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/436. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 363. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Luk-
ács Mihály, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport 7. jogcím módosítá-
sát javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
         7  21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési  
          program [ 161,0] 411,0 /+250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 159,0] 409,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/435. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 364. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Luk-
ács Mihály, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését java-
solják a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 401. (436. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1134. (435. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
           10 Sportlétesítmény fejlesztési pályázatok  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
                  1  Működési költségvetés 
                        5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/581. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási 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. 
 
 365. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 
2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési  
        támogatása 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
         10 Almási téri szabadidő központ rekonstrukciója, bérlőtől való  
               visszavásárlása  200,0 /+200,0 tám./ 
                      2  Felhalmozási költségvetés 
                          4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/457. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 366. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 
2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1030. (581. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1459. (457. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
         10 Normafa sípálya és szabadidőpark területének fejlesztése  300,0
 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/478. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 367. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 
2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       10 Sportkomplexum építése Budán  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/469. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 368. Németh Szilárd képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő 
új 10. jogcím  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 532. (478. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1308. (469. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 173 - 

 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
         10  Csepeli tanuszoda rekonstrukciója  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/404. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 369. Németh Szilárd képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő 
új 10. jogcím  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
         10  Fedett uszoda kialakítása a Csepeli Strandfürdőn  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/405. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási 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. 
 
 370. Németh Szilárd képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő 
új 10. jogcím  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 204. (404. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 149. (405. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
         10 Csepel SC központi és evezős létesítményei korszerűsítésének 
                megkezdése  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/409. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási 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. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő 
új 10. jogcím  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények 
         működési támogatása 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      10 Enesei Sportcsarnok építése  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/253. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 372. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 
2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1521. (409. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1310. (253. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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       10 Tanuszoda építésének támogatása  800,0 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/468. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 373. Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Juhos Ka-
talin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. Simicskó István, 
Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 2. jogcím-
csoport kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
         10 Ikarus sportpálya felújítása  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/480. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 374. Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Juhos Ka-
talin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. Simicskó István, 
Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 2. jogcím-
csoport kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 569. (468. sz. jav. - ),1103. (468. sz. jav. - ),1541. (468. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 923. (480. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        10 Uszoda megépítése Rákosszentmihályon  520,0 /+520,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás  520,0 /+520,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/467. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 375. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 
2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       10 Lágymányosi sportcentrum befejezése  4 000,0 /+4000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  4 000,0 /+4000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/448. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 376. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő 
új 10. jogcím  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 587. (467. sz. jav. - ),740. (467. sz. jav. - ),1099. (467. sz. jav. - 
),1193. (467. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1413. (448. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények 
        működési támogatása 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        10 Doboz városában sportcsarnok építése I. szakasz  800,0 /+800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/396. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési 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. 
 
 377. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Kiss Attila, dr. Tiba István és Tasó László 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 
2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
         10 Debreceni labdarugó stadion építése, I. szakasz  800,0 /+800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/554. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési 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. 
 
 378. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Luk-
ács Mihály, Szijjártó Péter és Wintermantel Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követke-
ző új 10. jogcím  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1039. (396. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1078. (554. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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         10 „100 tornaterem és tanuszoda” létesítményfejlesztési 
          program  4 000,0 /+4000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  4 000,0 /+4000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/570. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 379. Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Juhos Ka-
talin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, Rogán Antal, Tirts Ta-
más, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését java-
solják a következő új 11. jogcím  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
      11 Uszoda megépítése Rákospalotán  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/451. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 380. Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követke-
ző új 11. jogcím  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1394. (570. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 409. (451. sz. jav. - ),493. (451. sz. jav. - ),601. (451. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 
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  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       11 Üstökös FC ladbarúgópálya fejlesztése  30,0 /+30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/348. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 381. Kiss Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
fejezet 20. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények 
         működési  támogatása 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
         11 Hajdúnánási sporttelep és szabadidőközpont 
                rekonstrukciója  150,0 /+150,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/392. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési 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. 
 
 382. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Luk-
ács Mihály, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését java-
solják a következő új 11. jogcím  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1100. (348. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1008. (392. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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          11 Sportiskolák támogatása  300,0 /+300,0 tám./ 
                  1  Működési költségvetés 
                        5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/574. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 383. Szalay Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő 
új 13. jogcím  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       13 Damjanich Uszoda fejlesztése  100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/346. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési 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. 
 
 384. Szalay Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő 
új 14. jogcím  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
       2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
       14 Szolnoki műfüves labdarúgópálya  78,0 /+78,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  78,0 /+78,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1748. (574. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 598. (346. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/347. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 385. Mécs Imre képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
fejezet 20. cím 6. alcím 3. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      3  Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása 
         1  Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása [ 285,0] 185,0 /-
100,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [ 200,0] 125,0 /-75,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 65,0] 40,0 /-25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/112. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 386. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Luk-
ács Mihály, Szijjártó Péter és Wintermantel Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 3. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      3  Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása 
         2  Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása[ 400,0] 720,0 /+320,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 400,0] 720,0 /+320,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 563. (347. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 359. (112. sz. jav. - ),1535. (112. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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 Indokolás: T/17700/558. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 387. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Luk-
ács Mihály, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
       5  Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása [ 180,0] 430,0 /+250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 140,0] 390,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/562. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 388. Szalay Ferenc és Balla György képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím kiegészítését javasolják a következő új 7. alcím  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    7 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Beruházások 
         1  Szolnokon, a Tiszaligetben a meglévő strandfürdő területén egy  
           komplett fedett uszoda megépítése  1 200,0 /+1200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1315. (558. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1242. (562. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1000. (315. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/315. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési 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. 
 
 389. Endre Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím kiegészítését javasolja a következő új 7. alcím  felvételével: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    7 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       1  Beruházások 
          1  Kiskunfélegyháza, Fürdő Szálló rekonstrukciója, sportuszoda  
        megépítése  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                  4  Kormányzati beruházás  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/257. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési 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. 
 

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 390. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Vincze László, Steinerné Vasvári Éva és Dobó László 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS 
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása[4 424,0] 4 024,0 /-
400,0 tám./ 
     1  Működési költségvetés 
          1  Személyi juttatások [3 107,0] 2 900,0 /-207,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 937,7] 834,7 /-103,0 kiad./ 
                3  Dologi kiadások [ 689,4] 599,4 /-90,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1004. (257. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (694. sz. jav. - ),124. (694. sz. jav. - ),507. (694. sz. jav. - ),544. 
(694. sz. jav. - ),944. (694. sz. jav. - ),1185. (694. sz. jav. - ),1285. (694. sz. jav. - ),1444. (694. sz. jav. - ),1638. (694. sz. jav. - ),1644. 
(694. sz. jav. - ),1645. (694. sz. jav. - ),1699. (694. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/694. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 391. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS 
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi 
       igazgatása [4 424,0] 4 024,0 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 107,0] 2 900,0 /-207,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 937,7] 834,7 /-103,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 689,4] 599,4 /-90,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/443. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 392. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása[4 424,0] 4 024,0 /-
400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 107,0] 2 900,0 /-207,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 937,7] 834,7 /-103,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 689,4] 599,4 /-90,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 699. (443. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1496. (567. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/567. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 393. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását java-
solják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása[4 424,0] 4 024,0 /-
400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 107,0] 2 900,0 /-207,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 937,7] 834,7 /-103,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 689,4] 599,4 /-90,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 394. Borkó Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 5. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     5  Erdészeti szakigazgatási intézmények [1 988,3] 2 628,3 /+640,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
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             1  Személyi juttatások [1 579,0] 1 829,0 /+250,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 491,6] 574,6 /+83,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 160,2] 467,2 /+307,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/229, 514. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 395. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 
5. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     5  Erdészeti szakigazgatási intézmények [1 988,3] 2 488,3 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 160,2] 660,2 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/368. számon. 
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. Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Vincze László, Balogh József és Kékkői Zoltán József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS 
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 5. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     5  Erdészeti szakigazgatási intézmények [1 988,3] 2 488,3 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 160,2] 660,2 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/706. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1198. (229. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 570. (368. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1046. (706. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 397. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 829,3 /-5,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
                3  Dologi kiadások [1 160,2] 1 155,2 /-5,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/587. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 398. Dr. Hende Csaba és Sági József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. alcím módosítá-
sát javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 534,3 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 160,2] 860,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/597. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 399. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1505. (587. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 660. (597. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 832,3 /-2,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [1 160,2] 1 158,2 /-2,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/591. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 400. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. al-
cím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 534,3 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 160,2] 860,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/553. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 401. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Luk-
ács Mihály, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. 
alcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 534,3 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 160,2] 860,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/436. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1508. (591. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1165. (553. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 362. (436. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 402. Dr. Bartha László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. alcím módosítá-
sát javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 534,3 /-300,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 160,2] 860,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/134. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 403. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. alcím módosítá-
sát javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 534,3 /-300,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 160,2] 860,2 /-300,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 509. (134. sz. jav. - ),661. (134. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 404. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 831,3 /-3,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 160,2] 1 157,2 /-3,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/565. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 405. Firtl Mátyás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 534,3 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 160,2] 860,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/595. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1510. (565. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 749. (595. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 406. Arnóth Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. alcím módosítá-
sát javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 534,3 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 160,2] 860,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/199. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 407. Tállai András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 534,3 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 160,2] 860,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/421. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 408. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Garamvölgyi György, Pichler Imre László, 
Tóth Ferenc, Tóth Imre és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. alcím módosítá-
sát javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 678. (199. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 346. (421. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 534,3 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 160,2] 860,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/750. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 409. Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Juhos Ka-
talin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, Rogán Antal, Tirts Ta-
más, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. 
alcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 534,3 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 160,2] 860,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/451. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 410. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. alcím módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (750. sz. jav. - ),234. (750. sz. jav. - ),427. (750. sz. jav. - 
),547. (750. sz. jav. - ),591. (750. sz. jav. - ),979. (750. sz. jav. - ),1235. (750. sz. jav. - ),1311. (750. sz. jav. - ),1367. (750. sz. jav. - 
),1523. (750. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 379. (451. sz. jav. - ),493. (451. sz. jav. - ),601. (451. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 829,3 /-5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [1 160,2] 1 155,2 /-5,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/584. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 411. Dr. Fónagy János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. alcím módosítá-
sát javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 534,3 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 160,2] 860,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/415. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 412. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 832,3 /-2,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 160,2] 1 158,2 /-2,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1509. (584. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1333. (415. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1504. (588. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/588. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 413. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS 
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 534,3 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 160,2] 860,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/444. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 414. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 823,8 /-10,5 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                3  Dologi kiadások [1 160,2] 1 149,7 /-10,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/582. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 904. (444. sz. jav. - ),1460. (444. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1506. (582. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 415. Farkas Flórián képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. alcím módosítá-
sát javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 534,3 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 160,2] 860,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/177. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 416. Németh Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. 
cím 7. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 534,3 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 160,2] 860,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/607. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 417. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. alcím módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1495. (177. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1125. (607. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 832,1 /-2,2 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 160,2] 1 158,0 /-2,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/589. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 418. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS 
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 534,3 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 160,2] 860,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/452. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 419. Fülöp István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 534,3 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 160,2] 860,2 /-300,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1503. (589. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 954. (452. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/604. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 420. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 5 536,9 /+702,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 642,4] 5 345,0 /+702,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/498. számon. 
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. 
 
 421. Németh Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. 
cím 7. alcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 534,3 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 160,2] 860,2 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/613. számon. 
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. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 887. (604. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1037. (498. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1077. (613. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 422. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 7. alcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
     7  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [4 834,3] 4 820,3 /-14,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 160,2] 1 146,2 /-14,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/564. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 423. Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Vincze László, Balogh József és Kékkői Zoltán József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS 
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   4  Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei [1 534,0]3 534,0
 /+2000,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés [3 160,5] 1 160,5 /-2000,0 bev./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/703. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 424. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 4. cím 
kiegészítését javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   4  Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei [1 534,0]1 865,6
 /+331,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1507. (564. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45. (703. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  331,6 /+331,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/365. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 425. Balsay István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   5  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal [11 138,1] 10 938,1 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 580,2] 380,2 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/218. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 426. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím módosítását java-
solják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   5  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal [11 138,1] 10 938,1 /-200,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 580,2] 380,2 /-200,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 313. (365. sz. jav. - ),1228. (365. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 657. (218. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 427. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Garamvölgyi György, Pichler Imre László, 
Tóth Ferenc, Tóth Imre és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím módosítását java-
solják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   5  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal [11 138,1] 10 938,1 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 580,2] 380,2 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/750. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 428. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László, Tóth Imre és Domokos László képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (750. sz. jav. - ),234. (750. sz. jav. - ),408. (750. sz. jav. - 
),547. (750. sz. jav. - ),591. (750. sz. jav. - ),979. (750. sz. jav. - ),1235. (750. sz. jav. - ),1311. (750. sz. jav. - ),1367. (750. sz. jav. - 
),1523. (750. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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   6  Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei [4 437,4]5 437,4
 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 254,1] 2 173,1 /+919,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 49,0] 130,0 /+81,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/371. számon. 
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. 
 
 429. Borkó Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   8  Agrárkutató intézetek [2 582,9] 3 262,9 /+680,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 926,1] 1 606,1 /+680,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/231. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 430. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   8  Agrárkutató intézetek [2 582,9] 3 390,9 /+808,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 926,1] 1 734,1 /+808,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/501. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1057. (371. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1060. (231. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1054. (501. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 431. Borkó Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   8  Agrárkutató intézetek [2 582,9] 3 262,9 /+680,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 926,1] 1 606,1 /+680,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/516. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 432. Tóth István, Tóth Gábor, Parragh Dénes és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       3  Holtág rehabilitáció támogatása  900,0 /+900,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/77. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 433. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1068. (516. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1407. (77. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 13. jog-
cím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       [13  Intézmények központi beruházásai] [ 202,0]  /-202,0 tám./ 
            [2  Felhalmozási költségvetés] 
               [4  Kormányzati beruházás] [ 202,0]  /-202,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 434. Varga Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 13. jogcím-csoport módosítását 
javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       13  Intézmények központi beruházásai [ 202,0] 2,0 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 202,0] 2,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/650. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 542. (650. sz. jav. - ),864. (650. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 435. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       2  Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása [ 785,0] 1 050,0 /+265,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 225,5] 490,5 /+265,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/497. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 436. Borkó Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       2  Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása [ 785,0] 1 050,0 /+265,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 225,5] 490,5 /+265,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/226. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 316. (497. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 516. (226. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 437. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 2. jog-
cím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       2  Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása [ 785,0] 1 385,0 /+600,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 225,5] 825,5 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/155. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 438. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László, Tóth Imre és Domokos László képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport kiegészítését javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       8  Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása[ 450,0] 1 100,0 /+650,0 tám./ 
        1 Hegyközségek állami feladatainak támogatása 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  400,0 /+400,0 kiad./ 
        2 Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 
       3 Mezőgazdasági Szövetkezetek és Termelők Országos Szövetsége 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/370. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 319. (155. sz. jav. - ),924. (155. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 236. (370. sz. jav. - ),484. (370. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 439. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László, Tóth Imre és Domokos László képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       9  Vízügyi feladatok támogatása [ 300,0] 900,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 300,0] 900,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/369. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 440. Szijjártó Péter képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 10. jog-
cím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      10  Parlagfű elleni védekezés támogatása 
         1  Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása [ 500,0]4 000,0
 /+3500,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 500,0] 4 000,0 /+3500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/294. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 844. (369. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (294. sz. jav. - ),140. (294. sz. jav. - ),442. (294. sz. jav. - 
),455. (294. sz. jav. - ),968. (294. sz. jav. - ),1274. (294. sz. jav. - ),1476. (294. sz. jav. - ),1481. (294. sz. jav. - ),1518. (294. sz. jav. - 
),1744. (294. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 441. Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Vincze László, Balogh József és Kékkői Zoltán József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS 
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport 1. jogcím kiegé-
szítését javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      10  Parlagfű elleni védekezés támogatása 
         1  Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása [ 500,0]6 500,0
 /+6000,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 500,0] 6 500,0 /+6000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/710. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 442. Szijjártó Péter képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 10. jog-
cím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      10  Parlagfű elleni védekezés támogatása 
         2  A „Parlagfű-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásá-
nak támogatása [ 584,2] 4 000,0 /+3415,8 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 584,2] 4 000,0 /+3415,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/294. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (710. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (294. sz. jav. - ),140. (294. sz. jav. - ),440. (294. sz. jav. - 
),455. (294. sz. jav. - ),968. (294. sz. jav. - ),1274. (294. sz. jav. - ),1476. (294. sz. jav. - ),1481. (294. sz. jav. - ),1518. (294. sz. jav. - 
),1744. (294. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 



- 208 - 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 443. Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Vincze László, Balogh József és Kékkői Zoltán József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS 
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását java-
solják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       13  Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei [1 080,0] 5 880,0 /+4800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  4 800,0 /+4800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/741. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 444. Borkó Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását 
javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       13  Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei [1 080,0] 1 200,0 /+120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  120,0 /+120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/517. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1386. (741. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1104. (517. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 445. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 13. jog-
cím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       13  Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei [1 080,0] 2 280,0 /+1200,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/153. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 446. Borkó Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását 
javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       13  Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei [1 080,0] 1 200,0 /+120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  120,0 /+120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/227. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1395. (153. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1106. (227. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 447. Dr. Martonosi György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 13. jog-
cím-csoport módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       13  Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei [1 080,0] 6 480,0 /+5400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  5 400,0 /+5400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/187. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 448. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       13  Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei [1 080,0] 1 200,0 /+120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 540,0] 660,0 /+120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/487. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 449. Dr. Martonosi György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím kiegészí-
tését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846. (187. sz. jav. - ),1377. (187. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315. (487. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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       14  EU konform vágóhidak kialakításának támogatása  4 000,0 /+4000,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  4 000,0 /+4000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/188. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 450. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 16. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       16 2005. november 1-i földgáz-áremelés ellentételezése  109,6 /+109,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  109,6 /+109,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/364. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 451. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. 
cím 2. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       17  Igyál tejet program [1 478,0] 1 920,0 /+442,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 478,0] 1 920,0 /+442,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1438. (188. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 334. (364. sz. jav. - ),977. (364. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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 Indokolás: T/17700/372. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 452. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       17  Igyál tejet program [1 478,0] 1 900,0 /+422,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 478,0] 1 900,0 /+422,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/485. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 453. Arnóth Sándor, Végh László, Lengyel Zoltán, Tóth Imre és Domokos László képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 20. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      20 Szövetkezeti üzletrészek kifizetése  6 300,0 /+6300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  6 300,0 /+6300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/289. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1144. (372. sz. jav. - ),1287. (372. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 573. (485. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1031. (289. sz. jav. - ),1381. (289. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 



- 213 - 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 454. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       20  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa [ 135,0] 150,0 /+15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 135,0] 150,0 /+15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/484. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 455. Szijjártó Péter képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím kiegészí-
tését javasolja a következő új 23. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       23 Szövetkezeti üzletrészek kifizetése  7 500,0 /+7500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  7 500,0 /+7500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/294. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1121. (484. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (294. sz. jav. - ),140. (294. sz. jav. - ),440. (294. sz. jav. - 
),442. (294. sz. jav. - ),968. (294. sz. jav. - ),1274. (294. sz. jav. - ),1476. (294. sz. jav. - ),1481. (294. sz. jav. - ),1518. (294. sz. jav. - 
),1744. (294. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 456. Tóth István, Tóth Gábor, Parragh Dénes és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. 
cím 4. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok 
       6  Méhészeti Nemzeti Program [ 477,4] 1 077,4 /+600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 477,4] 1 077,4 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/78. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 457. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 4. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok 
       6  Méhészeti Nemzeti Program [ 477,4] 954,8 /+477,4 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 477,4] 954,8 /+477,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/499. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1411. (78. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 261. (499. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 458. Dr. Pap János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő 
új 7. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok 
      7  Fenntartható fejlődés feltételeinek kialakítása 
         1  Nemzeti Agrár- környezetvédelmi Program  7 500,0 /+7500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  7 500,0 /+7500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/14. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 459. Vincze László, dr. Fenyvesi Máté és Kékkői Zoltán József képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. 
cím 4. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok 
       7  Falugazdász hálózat működtetése  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/510. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 460. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      1  Központosított bevételből működő támogatások 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 964. (14. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 306. (510. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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         1  Erdészeti feladatok [4 240,0] 4 750,0 /+510,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 240,0] 4 750,0 /+510,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/500. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 461. Borkó Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím mó-
dosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      1  Központosított bevételből működő támogatások 
         1  Erdészeti feladatok [4 240,0] 10 000,0 /+5760,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 240,0] 10 000,0 /+5760,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/230. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 462. Tóth Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím mó-
dosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      1  Központosított bevételből működő támogatások 
         1  Erdészeti feladatok [4 240,0] 4 880,0 /+640,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 240,0] 4 880,0 /+640,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 838. (500. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1052. (230. sz. jav. - ),1378. (230. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/376. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 463. Borkó Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím mó-
dosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      1  Központosított bevételből működő támogatások 
         1  Erdészeti feladatok [4 240,0] 10 000,0 /+5760,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 240,0] 10 000,0 /+5760,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/515. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 464. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. 
cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      1  Központosított bevételből működő támogatások 
         1  Erdészeti feladatok [4 240,0] 4 750,0 /+510,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 240,0] 4 750,0 /+510,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1201. (376. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1066. (515. sz. jav. - ),1385. (515. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 301. (367. sz. jav. - ),583. (367. sz. jav. - ),1369. (367. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/367. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 465. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      1  Központosított bevételből működő támogatások 
         2  Termőföldvédelem támogatása [ 990,0] 1 200,0 /+210,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 400,0] 610,0 /+210,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/433. számon. 
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. 
 
 466. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 5. alcím 1. jog-
cím-csoport 7. jogcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      1  Központosított bevételből működő támogatások 
         7  Állattenyésztési feladatok [1 000,0] 1 600,0 /+600,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0] 1 600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/157. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 585. (433. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1436. (157. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 467. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      1  Központosított bevételből működő támogatások 
         7  Állattenyésztési feladatok [1 000,0] 1 150,0 /+150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0] 1 150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 468. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 5. alcím 1. jog-
cím-csoport 10. jogcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      1  Központosított bevételből működő támogatások 
         10  Nemzeti Lovas Program [ 45,0] 400,0 /+355,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 45,0] 400,0 /+355,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/156. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1107. (502. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 215. (156. sz. jav. - ),600. (156. sz. jav. - ),931. (156. sz. jav. - 
),981. (156. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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 469. Tóth Imre, Vincze László, Balogh József, Kékkői Zoltán József és dr. Turi-Kovács Béla 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS 
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport módosítását java-
solják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2  Költségvetésből működő támogatások 
         4  Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás [3 495,0] 6 495,0 /+3000,0 tám./ 
               2  Felhalmozási költségvetés 
                   3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [3 495,0] 6 495,0 /+3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/739. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 470. Borkó Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
alcím  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     10  Nemzeti Erdőprogram  880,0 /+880,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  880,0 /+880,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/228. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 471. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. 
cím 11. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím  felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1442. (739. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1065. (228. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 
      1  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések 
         9 Korai nyugdíjazás  4 844,5 /+4844,5 tám./ 
             1  Működési költségvetés 
                 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  4 844,5 /+4844,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/366. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 472. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 14. alcím 2. 
jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok  6 823,1 tám. 
    14  Fejezeti tartalék  6 823,1 tám. 
       2  Fejezeti államháztartási tartalék [6 823,1] 2 823,1 /-4000,0 kiad./ 
 [6 823,1] 2 823,1 /-4000,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/799. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 473. Domokos László, Babák Mihály és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet kiegé-
szítését javasolják a következő új 14. cím  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 929. (366. sz. jav. - ),1384. (366. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105. (799. sz. jav. - ),127. (799. sz. jav. - ),248. (799. sz. jav. - 
),504. (799. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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   14  Halászati és Öntözési Kutatóintézet  200,0 /+200,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/657. számon. 
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. 
 

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 

 474. Kontrát Károly, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Tirts 
Tamás és Wintermantel Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 191,0 /-454,2 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 049,8 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 163,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 914,3] 860,1 /-54,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/667. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 475. Dr. Horváth Zsolt képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 045,2 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 049,8 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 163,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 914,3] 714,3 /-200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 589. (657. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 273. (667. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/132. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi 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. 
 
 476. Dr. Fónagy János, dr. Latorcai János, Domokos László és Babák Mihály képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását 
javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 045,2 /-600,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 049,8 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 163,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 914,3] 714,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/658. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 477. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Rogán Antal, Tirts 
Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 045,2 /-600,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 049,8 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 163,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 914,3] 714,3 /-200,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1466. (132. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 770. (658. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163. (464. sz. jav. - ),714. (464. sz. jav. - ),934. (464. sz. jav. - 
),1073. (464. sz. jav. - ),1317. (464. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/464. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 478. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. 
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 045,2 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 049,8 /-267,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 163,4 /-133,0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 914,3] 714,3 /-200,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 479. Dr. Latorcai János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 045,2 /-600,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
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             1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 049,8 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 163,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 914,3] 714,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/654. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 480. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 045,2 /-600,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
          1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 049,8 /-267,0 kiad./ 
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 163,4 /-133,0 kiad./ 
          3  Dologi kiadások [ 914,3] 714,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/426. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 481. Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Firtl Mátyás, 
dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, Steinerné Vasvári Éva, dr. Szabó Erika, Fülöp István és Szűcs Lajos 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 
módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 045,2 /-600,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 049,8 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 163,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 914,3] 714,3 /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 867. (654. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 881. (426. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/641. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 482. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, Rogán 
Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását 
javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 045,2 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 049,8 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 163,4 /-133,0 kiad./ 
            3  Dologi kiadások [ 914,3] 714,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/449. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 483. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Tóth Ferenc, Tóth Imre és Pichler Imre László képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 045,2 /-600,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
               1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 049,8 /-267,0 kiad./ 
               2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 163,4 /-133,0 kiad./ 
               3  Dologi kiadások [ 914,3] 854,3 /-60,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1487. (641. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128. (449. sz. jav. - ),1703. (449. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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 Indokolás: T/17700/790. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 484. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László, Tóth Imre és Domokos László képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosí-
tását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 045,2 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 049,8 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 163,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 914,3] 714,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/370. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 485. Pokorni Zoltán, Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, Rogán 
Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását 
javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 045,2 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 049,8 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 163,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 914,3] 714,3 /-200,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 256. (790. sz. jav. - ),264. (790. sz. jav. - ),822. (790. sz. jav. - 
),1026. (790. sz. jav. - ),1138. (790. sz. jav. - ),1215. (790. sz. jav. - ),1387. (790. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 236. (370. sz. jav. - ),438. (370. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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 Indokolás: T/17700/481. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 486. Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona és 
Erdős Norbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 045,2 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 049,8 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 163,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 914,3] 714,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/340. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 487. Parragh Dénes, dr. Nagy Andor, Gyapay Zoltán, dr. Illés Zoltán, Koncz Ferenc, Tóth 
Gábor, Tóth István és dr. Turi-Kovács Béla képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. 
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 045,2 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 049,8 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 163,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 914,3] 714,3 /-200,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230. (481. sz. jav. - ),271. (481. sz. jav. - ),533. (481. sz. jav. - 
),701. (481. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1374. (340. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 871. (379. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/379. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 488. Dr. Bóka István és Manninger Jenő képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. 
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 045,2 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 049,8 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 163,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 914,3] 714,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/386. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 489. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 045,2 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 049,8 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 163,4 /-133,0 kiad./ 
 
             3  Dologi kiadások [ 914,3] 714,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/206. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 955. (386. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 623. (206. sz. jav. - ),848. (206. sz. jav. - ),1197. (206. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 490. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 045,2 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 049,8 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 163,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 914,3] 714,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/724. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 491. Kékkői Zoltán József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. 
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 095,2 /-550,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 316,8] 3 958,5 /-358,3 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 188,8 /-107,6 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 914,3] 838,4 /-75,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/159. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1115. (724. sz. jav. - ),1249. (724. sz. jav. - ),1283. (724. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 639. (159. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 492. Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. 
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 089,6 /-555,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 049,8 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 163,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 914,3] 758,7 /-155,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/321. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 493. Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Juhos Ka-
talin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, Rogán Antal, Tirts Ta-
más, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 045,2 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 049,8 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 163,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 914,3] 714,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/451. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 839. (321. sz. jav. - ),948. (321. sz. jav. - ),1018. (321. sz. jav. - 
),1389. (321. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 379. (451. sz. jav. - ),409. (451. sz. jav. - ),601. (451. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 494. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, Rogán 
Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását 
javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 045,2 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 049,8 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 163,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 914,3] 714,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/445. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 495. Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. 
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 045,2 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 049,8 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 163,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 914,3] 714,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/349. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 531. (445. sz. jav. - ),894. (445. sz. jav. - ),1752. (445. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 680. (349. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 496. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosí-
tását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 045,2 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 049,8 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 163,4 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 914,3] 714,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/758. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem 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. 
 
 497. Dr. Simicskó István, Nyitray András, Ágota Gábor és Dobó László képviselők  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 1. alcím módosítását 
javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  2  Magyar Honvédség 
     1  Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei [86 792,2] 88 378,2 /+1586,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [18 031,1] 19 617,1 /+1586,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/334. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85. (758. sz. jav. - ),803. (758. sz. jav. - ),1035. (758. sz. jav. - 
),1214. (758. sz. jav. - ),1400. (758. sz. jav. - ),1649. (758. sz. jav. - ),1650. (758. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 502. (334. sz. jav. - ),1009. (334. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 498. Dr. Simicskó István, dr. Hende Csaba, Dobó László, Szabó Ferenc és dr. Simon Miklós 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 3. cím 
1. alcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  3  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 
     1  Katonai Felderítő Hivatal [8 544,9] 10 544,9 /+2000,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 258,5] 4 258,5 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/330. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 499. Dr. Simicskó István, dr. Hende Csaba, Dobó László, Szabó Ferenc és dr. Simon Miklós 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 3. cím 
2. alcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  3  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 
     2  Katonai Biztonsági Hivatal [2 520,0] 3 020,0 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 227,2] 727,2 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/329. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 500. Karsai Péter képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1401. (330. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 255. (329. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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    1  Beruházás 
       5  Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok [ 622,8] 1 602,5 /+979,7 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             6  Lakásépítés [ 122,8] 1 102,5 /+979,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/111. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 501. Dr. Simicskó István, dr. Hende Csaba, Ágota Gábor, Nyitray András és dr. Simon Mik-
lós képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 8. 
cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok [ 622,8] 2 622,8 /+2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             6  Lakásépítés [ 122,8] 2 122,8 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/331. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 502. Dr. Simicskó István, Nyitray András, Ágota Gábor és Dobó László képviselők  a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 2. alcím 3. jogcím-
csoport 6. jogcím elhagyását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      3  Társadalmi szervek támogatása 
         [6  Egyéb társadalmi szervek támogatása] [ 86,0]  /-86,0 tám./ 
           [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 86,0]  /-86,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146. (111. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1402. (331. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/334. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 503. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport 2. jogcím módosítá-
sát javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok  8 329,1 tám. 
    2  Ágazati célelőirányzatok  8 329,1 tám. 
      39  Fejezeti tartalék  8 329,1 tám. 
         2  Fejezeti államháztartási tartalék [8 329,1] 4 329,1 /-4000,0 kiad./ 
 [8 329,1] 4 329,1 /-4000,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/795. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 504. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport 2. jogcím módosítá-
sát javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok  8 329,1 tám. 
    2  Ágazati célelőirányzatok  8 329,1 tám. 
      39  Fejezeti tartalék  8 329,1 tám. 
         2  Fejezeti államháztartási tartalék [8 329,1] 7 329,1 /-1000,0 kiad./ 
 [8 329,1] 7 329,1 /-1000,0 tám./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 497. (334. sz. jav. - ),1009. (334. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (795. sz. jav. - ),75. (795. sz. jav. - ),77. (795. sz. jav. - ),107. 
(795. sz. jav. - ),247. (795. sz. jav. - ),355. (795. sz. jav. - ),790. (795. sz. jav. - ),1618. (795. sz. jav. - ),1622. (795. sz. jav. - ),1623. 
(795. sz. jav. - ),1625. (795. sz. jav. - ),1627. (795. sz. jav. - ),1629. (795. sz. jav. - ),1639. (795. sz. jav. - ),1642. (795. sz. jav. - ) pont-
jaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/799. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 505. Babák Mihály, dr. Latorcai János és Domokos László képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 549,7 /-400,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 926,3] 1 526,3 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/644. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 506. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 549,7 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 926,3] 1 526,3 /-400,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105. (799. sz. jav. - ),127. (799. sz. jav. - ),248. (799. sz. jav. - 
),472. (799. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 764. (644. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 507. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Vincze László, Steinerné Vasvári Éva és Dobó László 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 
módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 549,7 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 055,0] 1 795,0 /-260,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 632,0] 492,0 /-140,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/694. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 508. Tóth István, Tóth Gábor, Parragh Dénes és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 799,7 /-150,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 150,0]  /-150,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (694. sz. jav. - ),124. (694. sz. jav. - ),390. (694. sz. jav. - ),544. 
(694. sz. jav. - ),944. (694. sz. jav. - ),1185. (694. sz. jav. - ),1285. (694. sz. jav. - ),1444. (694. sz. jav. - ),1638. (694. sz. jav. - ),1644. 
(694. sz. jav. - ),1645. (694. sz. jav. - ),1699. (694. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/79. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 509. Dr. Bartha László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 549,7 /-400,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 926,3] 1 526,3 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/134. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 510. Márton Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 549,7 /-400,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 055,0] 1 795,0 /-260,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 632,0] 492,0 /-140,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/189. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 865. (79. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 402. (134. sz. jav. - ),661. (134. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 873. (189. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 511. Arnóth Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 549,7 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 055,0] 1 795,0 /-260,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 632,0] 492,0 /-140,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/201. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 512. Márton Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 663,7 /-286,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 055,0] 1 864,0 /-191,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 632,0] 537,0 /-95,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/192. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 513. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 682. (201. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 762. (192. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 649,7 /-300,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 055,0] 1 855,0 /-200,0 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 632,0] 532,0 /-100,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 514. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 549,7 /-400,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 055,0] 1 795,0 /-260,0 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 632,0] 492,0 /-140,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 515. Balsay István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 874,7 /-75,0 tám./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 150,0] 75,0 /-75,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/222. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 516. Borkó Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 684,7 /-265,0 tám./ 
     1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 055,0] 1 878,0 /-177,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 632,0] 544,0 /-88,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/226. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 517. Kontrát Károly, Pogácsás Tibor és dr. Dorkota Lajos képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 899,7 /-50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 150,0] 100,0 /-50,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 866. (222. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 436. (226. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 243 - 

 
 
 Indokolás: T/17700/183. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 518. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 569,7 /-380,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 926,3] 1 546,3 /-380,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/241. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi 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. 
 
 519. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 849,7 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 150,0] 50,0 /-100,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326. (183. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 595. (241. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 244 - 

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 520. Molnár Oszkár és Lenártek András képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 549,7 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 926,3] 1 526,3 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/306. számon. 
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. 
 
 521. Molnár Oszkár, Lenártek András és dr. Ódor Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 599,7 /-350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 926,3] 1 576,3 /-350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/308. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi 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. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 559. (306. sz. jav. - ),1155. (306. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1353. (308. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 522. Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona és 
Erdős Norbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 549,7 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 055,0] 1 795,0 /-260,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 632,0] 492,0 /-140,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/338. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 523. Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona és 
Erdős Norbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 649,7 /-300,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 055,0] 1 855,0 /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 632,0] 532,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/342. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi 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. 
 
 524. Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 649,7 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 055,0] 1 855,0 /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 632,0] 532,0 /-100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1321. (338. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1370. (342. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/350. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 525. Lengyel Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 549,7 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 926,3] 1 526,3 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/174. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 526. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 549,7 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 926,3] 1 526,3 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/310. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1168. (350. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 622. (174. sz. jav. - ),986. (174. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 549. (310. sz. jav. - ),1355. (310. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 527. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 849,7 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 150,0] 50,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/399. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 528. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 549,7 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 926,3] 1 526,3 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/401. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi 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. 
 
 529. Németh Szilárd képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 649,7 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 055,0] 1 855,0 /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 632,0] 532,0 /-100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 913. (399. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1486. (401. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/407. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 530. Tállai András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 679,7 /-270,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 055,0] 1 865,0 /-190,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 632,0] 552,0 /-80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/417. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 531. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, Rogán 
Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 849,7 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 150,0] 50,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/445. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 698. (407. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1171. (417. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 494. (445. sz. jav. - ),894. (445. sz. jav. - ),1752. (445. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 



- 249 - 

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 532. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 
módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 649,7 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 055,0] 1 855,0 /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 632,0] 532,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/478. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 533. Pokorni Zoltán, Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, Rogán 
Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 649,7 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 055,0] 1 855,0 /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 632,0] 532,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/481. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (478. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230. (481. sz. jav. - ),271. (481. sz. jav. - ),485. (481. sz. jav. - 
),701. (481. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 534. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Arnóth Sán-
dor, Kiss Attila, dr. Tiba István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 549,7 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 926,3] 1 526,3 /-400,.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/556. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 535. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Arnóth Sán-
dor, Kiss Attila, dr. Tiba István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 549,7 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 926,3] 1 526,3 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/563. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 536. Sági József és dr. Hende Csaba képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1488. (556. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1489. (563. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 251 - 

 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 599,7 /-350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 926,3] 1 576,3 /-350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/603. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 537. Lenártek András, dr. Répássy Róbert és dr. Ódor Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 649,7 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 926,3] 1 626,3 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/352. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 538. Balla Mihály Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 849,7 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 150,0] 50,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/617. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1519. (603. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 560. (352. sz. jav. - ),783. (352. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 646. (617. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 539. Dr. Bóka István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 649,7 /-300,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
           1  Személyi juttatások [2 055,0] 1 855,0 /-200,0 kiad./ 
           2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 632,0] 532,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/636. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 540. Demeter Ervin képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 849,7 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 150,0] 50,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/622. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 541. Babák Mihály és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 702. (636. sz. jav. - ),1232. (636. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 647. (622. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 569,7 /-380,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 926,3] 1 546,3 /-380,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/649. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 542. Varga Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 549,7 /-400,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 926,3] 1 526,3 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/650. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 543. Dr. Dancsó József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 579,7 /-370,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 055,0] 1 808,0 /-247,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 632,0] 509,0 /-123,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 754. (649. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 434. (650. sz. jav. - ),864. (650. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 358. (631. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/631. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 544. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Vincze László, Steinerné Vasvári Éva és Dobó László 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 
módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 549,7 /-400,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 926,3] 1 526,3 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/694. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 545. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 861,6 /-88,1 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 150,0] 61,9 /-88,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/730. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (694. sz. jav. - ),124. (694. sz. jav. - ),390. (694. sz. jav. - ),507. 
(694. sz. jav. - ),944. (694. sz. jav. - ),1185. (694. sz. jav. - ),1285. (694. sz. jav. - ),1444. (694. sz. jav. - ),1638. (694. sz. jav. - ),1644. 
(694. sz. jav. - ),1645. (694. sz. jav. - ),1699. (694. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1276. (730. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 546. Pichler Imre László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 649,7 /-300,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 055,0] 1 855,0 /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 632,0] 532,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/733. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 547. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Garamvölgyi György, Pichler Imre László, 
Tóth Ferenc, Tóth Imre és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 649,7 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 055,0] 1 855,0 /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 632,0] 532,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/750. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 651. (733. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (750. sz. jav. - ),234. (750. sz. jav. - ),408. (750. sz. jav. - 
),427. (750. sz. jav. - ),591. (750. sz. jav. - ),979. (750. sz. jav. - ),1235. (750. sz. jav. - ),1311. (750. sz. jav. - ),1367. (750. sz. jav. - 
),1523. (750. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 548. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 949,7] 2 449,7 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 926,3] 1 426,3 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 549. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Igazságügyi Hivatal 
     1  Igazságügyi Hivatal [4 971,9] 4 771,9 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 747,3] 547,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/310. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. sz. jav. - ),1297. (832. 
sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. (832. sz. jav. - ),1560. 
(832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. (832. sz. jav. - ),1737. 
(832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 526. (310. sz. jav. - ),1355. (310. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 550. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Igazságügyi Hivatal 
     1  Igazságügyi Hivatal [4 971,9] 4 771,9 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [ 747,3] 547,3 /-200,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 551. Kovács Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Igazságügyi Hivatal 
     1  Igazságügyi Hivatal [4 971,9] 4 771,9 /-200,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 747,3] 547,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/234. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 875. (234. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 552. Németh Szilárd képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Igazságügyi Hivatal 
     1  Igazságügyi Hivatal [4 971,9] 4 821,9 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 747,3] 597,3 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/411. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 553. Balsay István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Igazságügyi Hivatal 
     1  Igazságügyi Hivatal [4 971,9] 4 771,9 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 747,3] 547,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/219. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 554. Pichler Imre László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Igazságügyi Hivatal 
     1  Igazságügyi Hivatal [4 971,9] 4 771,9 /-200,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1265. (411. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 667. (219. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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             3  Dologi kiadások [ 747,3] 547,3 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/731. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi 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. 
 
 555. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Igazságügyi Hivatal 
     1  Igazságügyi Hivatal [4 971,9] 4 786,5 /-185,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 747,3] 561,9 /-185,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/551. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 556. Dr. Bartha László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Igazságügyi Hivatal 
     1  Igazságügyi Hivatal [4 971,9] 4 791,9 /-180,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 747,3] 567,3 /-180,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/137. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1345. (731. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1182. (551. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1251. (137. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 557. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Igazságügyi Hivatal 
     1  Igazságügyi Hivatal [4 971,9] 4 821,9 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 747,3] 597,3 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 558. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Igazságügyi Hivatal 
     1  Igazságügyi Hivatal [4 971,9] 4 786,5 /-185,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 747,3] 561,9 /-185,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/552. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 559. Molnár Oszkár és Lenártek András képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Igazságügyi Hivatal 
     1  Igazságügyi Hivatal [4 971,9] 4 471,9 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 747,3] 247,3 /-500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1183. (559. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1184. (552. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/306. számon. 
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. 
 
 560. Lenártek András, dr. Répássy Róbert és dr. Ódor Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Igazságügyi Hivatal 
     1  Igazságügyi Hivatal [4 971,9] 4 471,9 /-500,0 tám./           
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 747,3] 247,3 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/352. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 561. Stolár Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM 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 [ 178,0] 103,0 /-
75,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 178,0] 103,0 /-75,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/682. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 520. (306. sz. jav. - ),1155. (306. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 537. (352. sz. jav. - ),783. (352. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 323. (682. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 562. Dr. Kosztolányi Dénes képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 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 [ 178,0] 78,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 178,0] 78,0 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/208. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 563. Szalay Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM 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 [ 178,0] 100,0 /-
78,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 178,0] 100,0 /-78,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/347. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 704. (208. sz. jav. - ),829. (208. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 384. (347. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 564. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 6. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       6  Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások [ 178,0] 100,0 /-
78,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 178,0] 100,0 /-78,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 565. Demeter Ervin képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM 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 [ 178,0] 105,9 /-
72,1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 178,0] 105,9 /-72,1 kiad./ 
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 Indokolás: T/17700/630. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 566. Dr. Kosztolányi Dénes képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 6. cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Alapítványok támogatása 
       2  SORS-TÁRSAK Közhasznú Egyesület támogatása a lakásmaffia 
           tevékenység visszaszorítására  150,0 /+150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 Indokolás: T/17700/209. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 
 
 567. Dr. Horváth Zsolt képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 308,5] 4 808,5 /-500,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 729,5] 3 462,5 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 952,6] 819,6 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 385,9] 1 285,9 /-100,0 kiad./ 

 
 Indokolás: T/17700/135. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 241. (630. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1537. (209. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1464. (135. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 568. Demeter Ervin képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 308,5] 4 851,4 /-457,1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 729,5] 3 403,0 /-326,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 952,6] 822,0 /-130,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/626. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 569. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 308,5] 4 808,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 729,5] 3 462,5 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 952,6] 819,6 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 385,9] 1 285,9 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/468. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 244. (626. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 372. (468. sz. jav. - ),1103. (468. sz. jav. - ),1541. (468. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 
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- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 570. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását ja-
vasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 308,5] 4 808,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 729,5] 3 462,5 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 952,6] 819,6 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 385,9] 1 285,9 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/368. számon. 
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. 
 
 571. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 308,5] 4 808,5 /-500,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 729,5] 3 462,5 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 952,6] 819,6 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 385,9] 1 285,9 /-100,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 395. (368. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 572. Tállai András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 308,5] 4 808,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 729,5] 3 462,5 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 952,6] 819,6 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 385,9] 1 285,9 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/418. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 573. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fe-
jezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 308,5] 4 886,5 /-422,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 729,5] 3 529,5 /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 952,6] 852,6 /-100,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 385,9] 1 363,9 /-22,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/485. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 947. (418. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 452. (485. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 574. Tállai András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 308,5] 4 808,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 729,5] 3 462,5 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 952,6] 819,6 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 385,9] 1 285,9 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/420. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 575. Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Firtl Mátyás, 
dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, Steinerné Vasvári Éva, dr. Szabó Erika, Fülöp István és Szűcs Lajos 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 308,5] 4 808,5 /-500,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 729,5] 3 462,5 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 952,6] 819,6 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 385,9] 1 285,9 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/660. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 576. Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 870. (420. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1490. (660. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 308,5] 4 808,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 729,5] 3 462,5 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 952,6] 819,6 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 385,9] 1 285,9 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/320. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 577. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 308,5] 4 808,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 729,5] 3 462,5 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 952,6] 819,6 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 385,9] 1 285,9 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/150. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 578. Szalay Ferenc és Balla György képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 308,5] 4 808,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 729,5] 3 462,5 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 952,6] 819,6 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 385,9] 1 285,9 /-100,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 952. (320. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 253. (150. sz. jav. - ),1049. (150. sz. jav. - ),1257. (150. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/313. számon. 
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. 
 
 579. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 308,5] 4 808,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 729,5] 3 462,5 /-267,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 952,6] 819,6 /-133,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 385,9] 1 285,9 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/431. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 580. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 519,5] 1 019,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 322,9] 822,9 /-500,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1261. (313. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 910. (431. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 581. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 519,5] 1 319,5 /-200,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 722,9] 522,9 /-200,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 582. Dr. Gyimesi Endre, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím mó-
dosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 519,5] 1 090,7 /-428,8 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
            3  Dologi kiadások [1 322,9] 894,1 /-428,8 kiad./ 
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 Indokolás: T/17700/277. számon. 
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. 
 
 583. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosí-
tását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 519,5] 1 319,5 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 722,9] 522,9 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/367. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 584. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 519,5] 1 019,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 322,9] 822,9 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/397. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1338. (277. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 301. (367. sz. jav. - ),464. (367. sz. jav. - ),1369. (367. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1479. (397. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- 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. 
 
 585. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fe-
jezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 519,5] 1 309,5 /-210,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 722,9] 512,9 /-210,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/433. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 586. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Luk-
ács Mihály, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását 
javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 519,5] 1 319,5 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 722,9] 522,9 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/434. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási 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. 
 
 587. Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Juhos Ka-
talin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. Simicskó István, 
Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. 
cím 2. alcím módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 465. (433. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 357. (434. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 519,5] 1 324,0 /-195,5 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 722,9] 527,4 /-195,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/467. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 588. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Arnóth Sán-
dor, Kiss Attila, dr. Tiba István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 519,5] 1 019,5 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 322,9] 822,9 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/569. számon. 
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. 
 
 589. Domokos László, Babák Mihály és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosí-
tását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 519,5] 1 319,5 /-200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
               1  Intézményi beruházási kiadások [ 722,9] 522,9 /-200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 374. (467. sz. jav. - ),740. (467. sz. jav. - ),1099. (467. sz. jav. - 
),1193. (467. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1256. (569. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/657. számon. 
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. 
 
 590. Ékes József és Stolár Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 519,5] 1 061,5 /-458,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 322,9] 864,9 /-458,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/748. számon. 
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. 
 
 591. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Garamvölgyi György, Pichler Imre László, 
Tóth Ferenc, Tóth Imre és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 519,5] 1 319,5 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 722,9] 522,9 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/750. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 473. (657. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1258. (748. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (750. sz. jav. - ),234. (750. sz. jav. - ),408. (750. sz. jav. - 
),427. (750. sz. jav. - ),547. (750. sz. jav. - ),979. (750. sz. jav. - ),1235. (750. sz. jav. - ),1311. (750. sz. jav. - ),1367. (750. sz. jav. - 
),1523. (750. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 592. Potápi Árpád képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 519,5] 1 019,5 /-500,0 tám./ 
              1  Működési költségvetés 
                  3  Dologi kiadások [1 322,9] 822,9 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/765. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 593. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím mó-
dosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 519,5] 1 319,5 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 722,9] 522,9 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1453. (765. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. sz. jav. - ),1297. (832. 
sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. (832. sz. jav. - ),1560. 
(832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. (832. sz. jav. - ),1737. 
(832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 594. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
   6  Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum [ 96,2] 216,2 /+120,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 4,5] 124,5 /+120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/240. számon. 
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. 
 
 595. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 16. cím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
   16  Közlekedési Múzeum [ 329,5] 709,5 /+380,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  380,0 /+380,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/241. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi 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. 
 
 596. Dr. Latorcai János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       [2  Államigazgatási hatékonyság növelését szolgáló] 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1538. (240. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 518. (241. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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            [ beruházások] [ 100,0]  /-100,0 tám./ 
             [2  Felhalmozási költségvetés] 
                 [4  Kormányzati beruházás] [ 100,0]  /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/656. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 597. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport elha-
gyását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       [2  Államigazgatási hatékonyság növelését szolgáló beruházások] [ 100,0]  /-
100,0 tám./ 
            [2  Felhalmozási költségvetés] 
                [4  Kormányzati beruházás] [ 100,0]  /-100,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 598. Szalay Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1526. (656. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      [2  Államigazgatási hatékonyság növelését szolgáló beruházások] [ 100,0]  /-
100,0 tám./ 
         [2  Felhalmozási költségvetés] 
            [4  Kormányzati beruházás] [ 100,0]  /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/346. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési 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. 
 
 599. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím 
2. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       [2  Államigazgatási hatékonyság növelését szolgáló beruházások] [ 100,0]  /-
100,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [4  Kormányzati beruházás] [ 100,0]  /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/450. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 600. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 383. (346. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 840. (450. sz. jav. - ),893. (450. sz. jav. - ),1072. (450. sz. jav. - 
),1117. (450. sz. jav. - ),1203. (450. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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    1  Beruházás 
       [2  Államigazgatási hatékonyság növelését szolgáló]  [beruházások] [ 100,0]  /-
100,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [4  Kormányzati beruházás] [ 100,0]  /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/156. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 601. Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Juhos Ka-
talin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, Rogán Antal, Tirts Ta-
más, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím 2. jogcím-
csoport elhagyását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       [2  Államigazgatási hatékonyság növelését szolgáló beruházások] [ 100,0]  /-
100,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [4  Kormányzati beruházás] [ 100,0]  /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/451. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 602. Dr. Gógl Árpád képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 215. (156. sz. jav. - ),468. (156. sz. jav. - ),931. (156. sz. jav. - 
),981. (156. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 379. (451. sz. jav. - ),409. (451. sz. jav. - ),493. (451. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 
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       2  Államigazgatási hatékonyság növelését szolgáló beruházások [ 100,0] 50,0 /-
50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 100,0] 50,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/362. számon. 
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. 
 
 603. Tóth István, Tóth Gábor, Parragh Dénes és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím 4. 
jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése 
         4  Kombinált fuvarozás fejlesztése  269,0 /+269,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                  4  Kormányzati beruházás  269,0 /+269,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/76. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 604. Dr. Latorcai János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a 
következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése 
         5 Nemzetközi hajóállomás építése Esztergomban a Prímás- 
              Szigeten előkészítés  500,0 /+500,0 tám./ 
                2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1255. (362. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1190. (76. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/655. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 605. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Kiss Attila, 
Arnóth Sándor és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      5 4-es számú főközlekedési út Hajdú-Bihar megyei szakaszának 
           rekonstrukciójának első szakasza  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/546. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 606. Kiss Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     5 Hajdúböszörmény elkerülő út építésének I. szakasza  500,0 /+500,0 tám./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/394. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249. (655. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 808. (546. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 802. (394. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 607. Kiss Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Tiszavasvári-Hajdúböszörmény közötti 3502-es számú út 
          felújításának I. szakasza  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/393. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 608. Dr. Fónagy János és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím 9. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       9  Akadálymentes közlekedés fejlesztése [ 150,0] 195,0 /+45,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 150,0] 195,0 /+45,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/647. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 825. (393. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 336. (647. sz. jav. - ),1094. (647. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 609. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       9  Akadálymentes közlekedés fejlesztése [ 150,0] 300,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 150,0] 300,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/677. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 610. Zsigó Róbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
         10 55. számú főút Baja elkerülő déli szakasz építésének 
          megkezdése  150,0 /+150,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/623. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1303. (677. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153. (623. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 611. Endre Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     1 Beruházás 
     10 Kiskunmajsa, elkerülő út megépítése, I. ütem  1 200,0 /+1200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/635. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 612. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Kiss Attila és 
Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      10 Debrecen 2-es villamos vonal I. szakaszának építése  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/545. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 613. Domokos László és Erdős Norbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 994. (635. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 836. (545. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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       10 Kondoros-Békéscsaba 44-es számú I. rendű főút  
        négynyomósítása  2 000,0 /+2000,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  2 000,0 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/425. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 614. Zsigó Róbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Dunafalva kompüzemeltetés  2,5 /+2,5 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  2,5 /+2,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/627. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 615. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     10 Győr-Pápa-Celldömölk vasútvonal villamosítása  995,0 /+995,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  995,0 /+995,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1390. (425. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 324. (627. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/388. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 616. Szalay Ferenc és Balla György képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Szolnokot északról elkerülő út és új Tisza-híd építésének  
          megkezdése  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/316. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 617. Mádi László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      10 M3 Görbeházi csomópontjának Nyíregyháza Debrecen közötti kapcsolatot biztosító le- és felhajtóinak 
megépítése  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/422. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1047. (388. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1058. (316. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 818. (422. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 618. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      10 471. számú főútvonal Hajdú-Bihar megyei szakaszának felújítása és szélesítése I ütem,  
                a Hajdúsámson várost elkerülő szakasz megépítése  5 450,0 /+5450,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  5 450,0 /+5450,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/279. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 619. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Nyírmártonfalva-Martinka-Hajdúsámson összekötő út  
      megépítése  3 440,0 /+3440,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3 440,0 /+3440,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/276. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1042. (279. sz. jav. - ),1380. (279. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1437. (276. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 620. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     1  Beruházás 
     10 A Körmend-Zalalövő vasútvonal fejlesztése, a beruházás 
          előkészítése  1 200,0 /+1200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/250. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 621. Endre Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 M5-ös autópálya Petőfiszállási állandó csomópont  
      megépítése  1 200,0 /+1200,0 tám           
         2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadás  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/256. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 622. Lengyel Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1027. (250. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1013. (256. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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    1  Beruházás 
       10 63-as út Sárbogárdot elkerülő szakaszának építése  500,0 /+500,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                    4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/174. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 623. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Szentes, Kis Zsigmond utcai közúti híd megépítése  1 800,0 /+1800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 800,0 /+1800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/206. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 624. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      10  Szentes város kerékpárút hálózatának kialakítása  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 525. (174. sz. jav. - ),986. (174. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489. (206. sz. jav. - ),848. (206. sz. jav. - ),1197. (206. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/151. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 625. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 31-es út Jászapátit elkerülő szakaszának megépítése  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/171. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 626. Kékkői Zoltán József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI 
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10  Villányi elkerülő út tervezése  550,0 /+550,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  550,0 /+550,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/161. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1286. (151. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1440. (171. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1216. (161. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 627. Pogácsás Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
    10 Körforgalom építése, Gyömrőn a Kossuth Lajos, Csillag, Bajcsy-Zsilinszky utak csomópontjában 
 220,0 /+220,0 tám./ 
       2  Felhalmozási költségvetés 
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  220,0 /+220,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/271. számon. 
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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 628. Dr. Bartha László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10  Szegedi Regionális Repülőtér fejlesztése  400,0 /+400,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                 4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/133. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186. (271. sz. jav. - ),1098. (271. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1292. (133. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 629. Lengyel Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Cece, az új 61-es 63-as közúti kereszteződésben körforgalom kiépítése  120,0
 /+120,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás  120,0 /+120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/173. számon. 
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 Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 630. Czerván György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 311-es út felújítása  4 700,0 /+4700,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  4 700,0 /+4700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 223. (173. sz. jav. - ),1085. (173. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1399. (166. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 631. Pogácsás Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Körforgalom építése 31-es út és a 3111-es út 
           csomópontjában  83,0 /+83,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  83,0 /+83,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/268. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 632. Czerván György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 31-es út nyomvonalának kiépítésének megkezdése  2 000,0 /+2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  2 000,0 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/167. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 633. Zsigó Róbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 329. (268. sz. jav. - ),1547. (268. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 257. (167. sz. jav. - ),1014. (167. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 55. számú főút Baja elkerülő észak-keleti szakasz építésének megkezdése  150,0
 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/625. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 634. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 31-út Szolnok megyei szakaszának felújítása  3 000,0 /+3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  3 000,0 /+3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/170. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 635. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 A Jászjákóhalma és Jásztelek közti 3232-es út felújítása és  
            szélesítése  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 828. (625. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1391. (170. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/168. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 636. Pogácsás Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      10 Körforgalom építése 4-es út és a 46102-es 
             út csomópontjában  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/247. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 637. Kékkői Zoltán József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI 
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10  Szigetvártól Révfaluig tartó út további szakaszának    
       elkészítési terve  550,0 /+550,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás  550,0 /+550,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/158. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 837. (168. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1137. (247. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 820. (158. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 638. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     10 Körmend, a 8-as számú főközlekedési utat kiváltó új elkerülő út 
          építése, I. ütem  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/246. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 639. Kékkői Zoltán József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI 
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10  Egyházasharaszti-Siklós összekötő út építése  550,0 /+550,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  550,0 /+550,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/159. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1076. (246. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 491. (159. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 640. Balsay István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     10 62-es út Seregélyest elkerülő szakaszának kivitelezési munkálatainak 
          megkezdése  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/220. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 641. Selmeczi Gabriella képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        10 M7-es autópálya zajvédőfal építésének befejezése  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/138. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 642. Lengyel Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 299. (220. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 974. (138. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Rétszilas és Sárbogárd-Sárszentmiklós között kerékpárút  16,0 /+16,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                  4  Kormányzati beruházás  16,0 /+16,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/172. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 643. Kovács Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10  Sárvár elkerülő II. ütem megkezdése  200,0 /+200,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/232. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 644. Becsó Zsolt képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Hatvan-Somoskőújfalu 81. számú vasúti fővonal rekonstrukciós 
          program (I. ütem)  1 200,0 /+1200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 328. (172. sz. jav. - ),343. (172. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 302. (232. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/267. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 645. Pogácsás Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Üllőt elkerülő út építése  1 200,0 /+1200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/270. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 646. Balla Mihály Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
         10 Útfelújítás: Bánk - Alsópetény szakasz  100,0 /+100,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/617. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1061. (267. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1071. (270. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 538. (617. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 647. Demeter Ervin képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        10 M25 autóút M3 - Eger közötti előkészítés  100,0 /+100,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/622. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 648. Endre Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10 Honvédségi ingatlanok átfogó országos munkahelyteremtő 
        hasznosításának támogatása  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/260. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540. (622. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1424. (260. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 649. Dr. Hörcsik Richárd képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10  Sárospatak tehermentesítő-elkerülő út munkálatainak elkezdése  200,0
 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/539. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 650. Pichler Imre László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
          10 A Szigetvártól Révfaluig tartó út folytatásának tervezése  500,0
 /+500,0 tám./ 
                2  Felhalmozási költségvetés 
                     4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/729. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 651. Pichler Imre László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1445. (539. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 251. (729. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
         10 6-os főút Szigetvárt elkerülő szakasza továbbépítésének 
           tervezésére  300,0 /+300,0 tám./ 
            2  Felhamozási kötségvetés 
               4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/733. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 652. Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Kiss Attila, Tasó László és 
Halász János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      11 471-es Sámsoni út korszerűsítése  600,0 /+600,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/543. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 653. Dr. Hargitai János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
         11 Mohácsi Duna-híd fejlesztésének előkészítése  100,0 /+100,0 tám./ 
                2  Felhalmozási költségvetés 
                      4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 546. (733. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 827. (543. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/583. számon. 
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 nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 654. Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 11. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      11 Győr-Révfalu-Viziváros útépítés és rendezés  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/355. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 655. Dr. Bartha László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       11 Szegedi vasúti híd építése  250,0 /+250,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                  4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/136. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220. (583. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305. (355. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1132. (136. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 656. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      11 47-es Mezőberény elkerülő I. szakasz  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/395. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 657. Balsay István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      11 62-es út Perkátát elkerülő szakaszának kivitelezési munkálatainak 
           megkezdése  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/218. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 813. (395. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 425. (218. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 658. Balla Mihály Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       11 Útfelújítás: Érsekvadkert - Patak szakasz  50,0 /+50,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/615. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 659. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      11 Kondoros és Kardos településeken járdaépítés  70,0 /+70,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  70,0 /+70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/427. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 660. Dr. Hende Csaba és Sági József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 11. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 938. (615. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 927. (427. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 307 - 

    1  Beruházás 
     11 Szombathelyi kerékpárutak kiépítése, összekötése  300,0 /+300,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/597. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 661. Dr. Bartha László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       12 Szegedi Dél-Tisza híd megépítése  700,0 /+700,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  700,0 /+700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/134. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 662. Balla Mihály Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       12 Útfelújítás: Nézsa-Nógrádsáp szakasz  50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 398. (597. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 402. (134. sz. jav. - ),509. (134. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 



- 308 - 

 
 Indokolás: T/17700/614. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 663. Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 12. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     12 Győr Révfalu - Sziget összekötő híd I. ütem  300,0 /+300,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/351. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 664. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Arnóth Sán-
dor, Kiss Attila, dr. Vitányi István, dr. Tiba István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészíté-
sét javasolják a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      12 Debrecen új buszpályaudvar létesítése  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/548. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 850. (614. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 309. (351. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 841. (548. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 665. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       12  Békés-Békéscsaba közötti kerékpárút  140,0 /+140,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  140,0 /+140,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/193. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 666. Sági József és dr. Hende Csaba képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 12. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     12 Kétszintű kereszteződéses csomópont kialakítása a szombathelyi 
           Csaba utcai vasúti átjárónál  950,0 /+950,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  950,0 /+950,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/596. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1110. (193. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1075. (596. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 667. Balsay István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      12 M6 építése során megrongálódott utak burkolatának megerősítésének 
           megkezdése  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/219. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 668. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       12 Dobozi út - 44-es főút kereszteződésében körforgalom építése  250,0
 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/402. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 669. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 553. (219. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 806. (402. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       12 Békési út - 44-es főút kereszteződésében körforgalom építése  250,0
 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/403. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 670. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Kiss Attila, 
Arnóth Sándor és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. 
jogcím-csooport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     13 4-es főút Debrecent elkerülő szakaszának megépítése 
         I. szakasz  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/544. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 671. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       13  Kondoros-Békéscsaba közötti kerékpárút  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 833. (403. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 817. (544. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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             4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/194. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 672. Balla Mihály Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
         13 Útfelújítás: Alsópetény-Nézsa szakasz  100,0 /+100,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/612. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 673. Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 13. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       13 Pinnyéd-Abda-Gyirmót-Győr kerékpárút  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/353. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1135. (194. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141. (612. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1288. (353. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 674. Balla Mihály Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       14 Útfelújítás: Horpács-Pusztaberki szakasz  20,0 /+20,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/610. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 675. Arnóth Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       14 Kaba-Tetétlen-Földes közötti útszakasz rekonstrukciója  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/200. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1147. (610. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151. (200. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 676. Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 14. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       14 Győr Széchenyi tér út és burkolat felújítás  640,0 /+640,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  640,0 /+640,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 677. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Kiss Attila, 
Tasó László és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 15. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     15 Vámospércsi út korszerűsítése  600,0 /+600,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/542. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 678. Arnóth Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1200. (354. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 847. (542. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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       15 Füzesgyarmat-Biharnagybajom útszakasz rekonstrukciója  300,0
 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/199. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 679. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila és Kocsis Róbert képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 
25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 16. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      16 Nyíl utca korszerűsítése  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/541. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 680. Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 16. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     16 Győr északi tehermentesítő út I. ütem  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 406. (199. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 805. (541. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/349. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 681. Balla Mihály Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        16 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz. utak (2.  
         sz. út II. ütem + Rétság-Szendehely elkerülő utak)  3 600,0 /+3600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  3 600,0 /+3600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/521. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 682. Arnóth Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       16 Püspökladány-Hosszúhát-Sárrétudvari útszakasz 
          rekonstrukciója  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/201. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 495. (349. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1398. (521. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511. (201. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 683. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Arnóth Sán-
dor, Kiss Attila, dr. Vitányi István, dr. Tiba István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészíté-
sét javasolják a következő új 16. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
    16 Debreceni repülőtér fejlesztésére  600,0 /+600,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/549. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 684. Arnóth Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       17 4. sz. főútvonal Püspökladány-Kaba-Hajdúszoboszló közötti  
        szakasz fejlesztésének megkezdése  2 000,0 /+2000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  2 000,0 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/197. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 823. (549. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 919. (197. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 685. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Kiss Attila, 
dr. Tiba István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        17 A debreceni Nyugati kiskörút felújítása  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/555. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 686. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Arnóth Sán-
dor, Kiss Attila, dr. Vitányi István, dr. Tiba István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészíté-
sét javasolják a következő új 17. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     17 Debreceni repülőtér kármenesítése, kármentesítő rendszerének 
           bővítése  600,0 /+600,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/547. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 832. (555. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 842. (547. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 687. Arnóth Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 18. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       18  42. sz. főút Püspökladányt, Bárándot elkerülő útszakasz  
        építésének megkezdése, Püspökladány-Báránd útszakasz  
        rekonstrukciójának megkezdése  2 000,0 /+2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  2 000,0 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/198. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 688. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Kiss Attila, 
Tasó László és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 18. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      18 A debreceni Árpád tér átépítése  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/550. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 689. Steinerné Vasvári Éva képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI 
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 19. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 918. (198. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 804. (550. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       19  M3-as autópályát Tiszaújvárossal összekötő út I. üteme  220,0 /+220,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  220,0 /+220,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/195. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 690. Arnóth Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 19. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       19  33. sz. főútvonal Nádudvar-Püspökladány útszakasz rekonstrukciója  600,0
 /+600,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/196. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 691. Varga Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 20. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       20  Nagyiván-Kócsújfalu közötti útfelújítás  800,0 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1425. (195. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 810. (196. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/236. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 692. Dr. Fónagy János és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasol-
ják a következő új 20. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
           20 Rév és kompközlekedés fejlesztése  35,0 /+35,0 tám./ 
                    2  Felhalmozási költségvetés 
                               4  Kormányzati beruházás  35,0 /+35,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/643. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 693. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      21 Szigetmonostor Szentendre közötti Kisduna-híd építésének 
           előkészítése  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/243. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1051. (236. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 937. (643. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 314. (243. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 694. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Siófok város ellátatlan területeinek 
           szennyvíz-csatornázása  1 026,6 /+1026,6 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás  1 026,6 /+1026,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/216. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 695. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Budakalász és Pomáz területén az M0 körgyűrű északi hídjához 
           kapcsolódó elkerülő út előkészítése  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/244. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1006. (216. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 312. (244. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 696. Németh Szilárd képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       25  Csepeli földutak szilárd burkolattal ellátása és csatornázása 
            I. ütem  450,0 /+450,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  450,0 /+450,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/408. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 697. Németh Szilárd képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       25  Csepeli lakótelep-rehabilitációs program megkezdése  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/410. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 698. Németh Szilárd képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. 
jogcím-csoport  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 272. (408. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155. (410. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       25  Gubacsi-híd, Csepel - pesterzsébeti felüljáró kiszélesítése, felújítása, 
             I. ütem  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/407. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 699. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      25 Margít-híd rekonstrukciójának megkezdése  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/443. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 700. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 529. (407. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 391. (443. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       25 Déli pályaudvar felújítása  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/477. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 701. Pokorni Zoltán, Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, Rogán 
Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       25 Moszkva tér rendezésének megkezdése  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/481. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 176. (477. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 230. (481. sz. jav. - ),271. (481. sz. jav. - ),485. (481. sz. jav. - 
),533. (481. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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 702. Dr. Bóka István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        25 Balatonfüredi Fürdő utcát elkerülő út megépítése  337,5 /+337,5 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás  337,5 /+337,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/636. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 703. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       25 Nagy Lajos király útja négysávosítása I. ütem  250,0 /+250,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                 4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/453. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 539. (636. sz. jav. - ),1232. (636. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1243. (453. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 704. Dr. Kosztolányi Dénes képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI 
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       25 A XIII. kerületi Újpest rakpart kiépítésének I. üteme (a kerület északi 
       irányába a Vizafogó utcáig)  700,0 /+700,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  700,0 /+700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/208. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 705. Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Juhos Ka-
talin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. Simicskó István, 
Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      25 Csepeli gerincút megépítésének és az ott élők kártalanításának  
         megkezdése  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/466. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 562. (208. sz. jav. - ),829. (208. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1205. (466. sz. jav. - ),1290. (466. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 706. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       25  MÁV megálló létesítése a káposztásmegyeri lakótelep mellett a BKSZ  
            keretének bővítése céljából  200,0 /+200,0 tám./ 
                2  Felhalmozási költségvetés 
                      4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/454. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 707. Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Juhos Ka-
talin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. Simicskó István, 
Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      25  P+R parkolók kialakítása a hatvani és szolnoki vonal menti   
           megállóhelyek mellett (Rákosliget, Rákoscsaba-Újtelep, Rákoscsaba,  
           Rákoshegy, Rákoskert)  150,0 /+150,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                  4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/455. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1119. (454. sz. jav. - ),1230. (454. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1540. (455. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 708. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       25 Felüljáró építésének (a XXII. kerület Nagytétényi úton budatétényi  
          vasúti átjáró felett) valamint a 7-es út-Háros út-Kőberki út csomópont  
          átépítésének megkezdése  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/456. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 709. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       25 5-ös Metro előkészítése  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/473. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1219. (456. sz. jav. - ),1548. (456. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1029. (473. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 710. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      25 Északi vasúti összekötő híd rekonstrukciójának megkezdése (Budapest)  800,0
 /+800,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/474. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 711. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       25 Thököly út felújítás I. ütem  250,0 /+250,0 tám./ 
               2  Felhalmozási költségvetés 
                    4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1105. (474. sz. jav. - ),1207. (474. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1241. (458. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/458. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 712. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       25 Budapest földutak szilárd burkolattal való ellátásának  
           támogatása  3 000,0 /+3 000,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás  3 000,0 /+3 000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/461. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 713. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       25 Újpest-Rákospalota vasútállomás fejlesztése, parkolóház  
        megépítésének megkezdése  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 834. (461. sz. jav. - ),1055. (461. sz. jav. - ),1079. (461. sz. jav. - 
),1112. (461. sz. jav. - ),1204. (461. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/463. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 714. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Rogán Antal, Tirts 
Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészíté-
sét javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       25 Galvani híd- Munkás körút megépítésének megkezdése  3 000,0 /+3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  3 000,0 /+3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/464. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 715. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       25 Lehajtó út létesítése az MO-ás autópályáról a délpesti  

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1525. (463. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163. (464. sz. jav. - ),477. (464. sz. jav. - ),934. (464. sz. jav. - 
),1073. (464. sz. jav. - ),1317. (464. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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            Logisztikai Központ felé  500,0 /+500,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/462. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 716. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     25 M0-ás körgyűrű fejlesztésének megkezdése  3 500,0 /+3500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  3 500,0 /+3500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/472. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 717. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 816. (462. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1446. (472. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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    1  Beruházás 
      25 Önkormányzati kerékpárutak építése, Budapest  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/470. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 718. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       25 Fővárosi kerületek tömbrehabilitációs programjának támogatása 1 500,0
 /+1500,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/471. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 719. Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Balogh József, Kékkői Zoltán József, dr. Simon Miklós 
és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 35. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1206. (470. sz. jav. - ),1291. (470. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1045. (471. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
          35 4434. Gyula-Kétegyháza közötti út felújítása  650,0 /+650,0 tám./ 
                  2  Felhalmozási költségvetés 
                        4  Kormányzati beruházás  650,0 /+650,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/766. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 720. Schmidt Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 46. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       46 81. sz. gyorsforgalmi út négysávosítása Székesfehérvár és Mór között - I. ütem  97,0
 /+97,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás  97,0 /+97,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/608. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 721. Tóth Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 48. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        48 Hangterelő fal kiépítése az M3-as autópálya Bag település  
        áthaladó szakaszán  30,0 /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  30,0 /+30,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1063. (766. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1191. (608. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/273. számon. 
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 Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 722. Tóth Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 49. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       49 Körforgalmi csomópont kiépítése a 30-as út Aszód-Bag- 
        Domony kereszteződésben  200,0 /+200,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/272. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 723. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
       3  Kis- és középvállalkozói célelőirányzat [3 706,0] 8 506,0 /+4800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [2 881,0] 7 681,0 /+4800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/245. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1089. (273. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 308. (272. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1379. (245. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 724. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
       4  Tőzsdei bevezetésre készülő vállalkozások támogatása  100,0 /+100,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/800. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 725. Herényi Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
       5  Pénzügyi oktatási program  40,0 /+40,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/801. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 726. Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Balogh József, Kékkői Zoltán József, dr. Simon Miklós 
és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím új 5. alcím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
          3 Elek-Lökösháza közötti 4444. sz. közút felújítása  850,0 /+850,0 tám./ 
                    1  Működési költségvetés 
                           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  850,0 /+850,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 237. (800. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 238. (801. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/763. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 727. Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Balogh József, Kékkői Zoltán József, dr. Simon Miklós 
és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 5. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
       3  A 4219-es úton lévő Fehér kőrösi hidak és elkerülő út 
            átépítése  500,0 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/708. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 728. Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Balogh József, Kékkői Zoltán József és Vincze László 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 5. alcím 3. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
        3  42154. I. út Mezőgyán-Geszti bekötőút  95,0 /+95,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  95,0 /+95,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/705. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1036. (763. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1414. (708. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1408. (705. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 339 - 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 729. Püski András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     29  Útpénztár [91 789,8] 92 389,8 /+600,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [88 689,8] 89 289,8 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/48. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 730. Püski András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     29  Útpénztár [91 789,8] 92 289,8 /+500,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [88 689,8] 89 189,8 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/47. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 731. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím 
módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 189. (48. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190. (47. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     29  Útpénztár [91 789,8] 73 889,8 /-17900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [33 800,0] 25 900,0 /-7900,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [88 689,8] 78 689,8 /-10000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 732. Püski András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     29  Útpénztár [91 789,8] 92 289,8 /+500,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [88 689,8] 89 189,8 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/40. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 733. Püski András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. sz. jav. - ),1297. (832. 
sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. (832. sz. jav. - ),1560. 
(832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. (832. sz. jav. - ),1737. 
(832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192. (40. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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     29  Útpénztár [91 789,8] 91 939,8 /+150,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [88 689,8] 88 839,8 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/44. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 734. Püski András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     29  Útpénztár [91 789,8] 92 389,8 /+600,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
           3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [88 689,8] 89 289,8 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/45. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 735. Nyitray András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    29  Útpénztár 
      1 Kecskeméti északi elkerülő út tervezés  50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/527. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 194. (44. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191. (45. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 935. (527. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 736. Nyitray András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    29  Útpénztár 
       2 Kecskemét - Izsáki út szélesítése  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/526. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 737. Dr. Kelemen András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    29  Útpénztár 
     3 Az M6 pályaépítésekor keletkezett Fejér megyei útkárok 
         rendezésének megkezdése  400,0 /+400,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/536. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 307. (526. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1295. (536. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 738. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
          13 Autóbusszal végzett helyközi menetrend szerinti   
               személyszállítás veszteség-kiegyenlítése  200,0 /+200,0 tám./ 
                  1  Működési költségvetés 
                       5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/661. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 739. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím 17. jogcím-csoport el-
hagyását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       [17  Kihelyezett szakértői támogatás] [ 207,5]  /-207,5 tám./ 
             [1  Működési költségvetés] 
                 [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 207,5]  /-207,5 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1208. (661. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 740. Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Juhos Ka-
talin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. Simicskó István, 
Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. 
cím 30. alcím 17. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       [17  Kihelyezett szakértői támogatás] [ 207,5]  /-207,5 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 207,5]  /-207,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/467. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 741. Dr. Szabó Erika képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 37. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
          37 Kiskunhalas város szennyvízmű kapacitásának bővítése - I.  
                 szakasz  100,0 /+100,0 tám./ 
               2  Felhalmozási költségvetés 
                   3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/592. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 374. (467. sz. jav. - ),587. (467. sz. jav. - ),1099. (467. sz. jav. - 
),1193. (467. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1083. (592. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 742. Dr. Szabó Erika képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 37. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
          37 A Budapest-Kelebiai vasútvonal pályakorszerűsítési 
                  munkálatai - I. ütem  100,0 /+100,0 tám./ 
                  2  Felhalmozási költségvetés 
                         3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/586. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 743. Dr. Szabó Erika képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 37. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
           37 53-as számú főút Kiskunhalast elkerülő szakaszának megépítése - I. ütem 
 100,0 /+100,0 tám./ 
                   2  Felhalmozási költségvetés 
                          3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/585. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 744. Vincze László, dr. Fenyvesi Máté és Kékkői Zoltán József képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím 
kiegészítését javasolják a következő új 37.jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 851. (586. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227. (585. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       37 Csongrádot elkerülő 4519-es út  1 587,0 /+1587,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 587,0 /+1587,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/503. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 745. Dr. Simon Miklós, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím 
kiegészítését javasolják a következő új 37.jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       37 471-es főútvonal rekonstrukciójának megkezdése  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/513. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 746. Firtl Mátyás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 37. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       37  A soproni észak-nyugati gyűjtőút megépítése-I. ütem  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 1025. (503. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1430. (513. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1458. (538. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/538. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 747. Fülöp István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 37. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       37 Debrecen - Mátészalka és Nyíregyháza - Mátészalka vasútvonalainak teljes felújítása -- I. ütem 
 300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/602. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 748. Fülöp István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 37. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      37 Mátészalka teherforgalmú elkerülő útjának elkészítése - I. ütem  100,0
 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/606. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 318. (602. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1081. (606. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 749. Firtl Mátyás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 37. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű  
          előirányzatok 
        37 Fertőrákos - Fertőmeggyes (Mörbisch), Harka - Sopronnyék 
             (Neckenmarkt), Ágfalva - Somfalva (Schattendorf), 
             Brennbergbánya - Récény (Ritzing) utak helyreállítása 
               - I. ütem  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/595. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 750. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím kiegészítését 
javasolják a következő új 37. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       37 Debreceni éjszakai buszhálózat kialakítására  600,0 /+600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/561. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 405. (595. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809. (561. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 751. Dr. Illés Zoltán, dr. Turi-Kovács Béla és Tóth Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 36. alcím 1. 
jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    36  Közhasznú szervezetek támogatása 
       1  Energia Központ Kht. közhasznú feladatai [ 52,5] 152,5 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 52,5] 152,5 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/377. számon. 
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. 
 
 752. Gulyás József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 36. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    36  Közhasznú szervezetek támogatása 
       2  Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht. 
            közhasznú feladatai  130,0 /+130,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  130,0 /+130,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/824. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 753. Parragh Dénes és dr. Karakó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a követke-
ző új 38. alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Alapprogram 
       13 Nyíregyházát elkerülő út nyugati szakaszának kiépítéséhez 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 975. (377. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1363. (824. sz. jav. - ),1554. (824. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 
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           terület-elővásárlás finanszírozása  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/84. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 754. Babák Mihály és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a követke-
ző új 38. alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
       3  4642.j. út Gyomaendrőd-Kondoros-Nagyszénás 
            -Szentes  380,0 /+380,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  380,0 /+380,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/649. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 755. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
     3 Siófok belterületi tehermentesítő út  2 000,0 /+2000,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  2 000,0 /+2000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 252. (84. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 541. (649. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/212. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 756. Domokos László, dr. Latorcai János és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését 
javasolják a következő új 38. alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
      3 A 4641.j. út Mezőberény-Szarvas  200,0 /+200,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/634. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 757. Márton Attila és Kocsis Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a követke-
ző új 38. alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
       3 Hajdúszoboszló-M35-ös csomópont közöti útszakasz 2x2 sávossá  
          bővítésének megkezdése  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/319. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1420. (212. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 185. (634. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 262. (319. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 758. Babák Mihály és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a követke-
ző új 38. alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
       3  4231.j. út Dévaványa-Gyomaemrőd  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/648. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 759. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
       3 Sió-híd építése  2 000,0 /+2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  2 000,0 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/214. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1461. (648. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1441. (214. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 760. Dr. Latorcai János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
       3 Északi Dunahíd előkészítése  3 000,0 /+3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3 000,0 /+3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/653. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 761. Márton Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
       5  A 47-es számú út leválási pontja és Hosszúpályi település  
         közötti útszakasz felújítása  154,0 /+154,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  154,0 /+154,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/191. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 762. Márton Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1435. (653. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1111. (191. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
       4  Hajdúszoboszló-Nagyhegyes körforgalom csomópont közötti 
          útszakasz felújítása  286,0 /+286,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  286,0 /+286,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/192. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 763. Tóth István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
        11  Kiskőrös-Kalocsa pályarehabilitáció  160,0 /+160,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  160,0 /+160,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/70. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 764. Babák Mihály, dr. Latorcai János és Domokos László képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését 
javasolják a következő új 38. alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
          11 Szarvas-Gyomaemrőd közötti útfelújítása  400,0 /+400,0 tám./ 
               2  Felhalmozási költségvetés 
                     3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  400,0 /+400,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 512. (192. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1102. (70. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/644. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 765. Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Balogh József, Kékkői Zoltán József, dr. Simon Miklós 
és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 38. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
       8 4434. út Gyula-Makó  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/707. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 766. Koncz Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
         10  37-es számú út négynyomosításának előkészítése építési 
          engedéllyel bezárólag  300,0 /+300,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                  3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad. 

 
 
 Indokolás: T/17700/73. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 505. (644. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 998. (707. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1309. (73. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 356 - 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 767. Dr. Nagy Andor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
          10 22. számú főútvonal Szécsényt elkerülő szakaszának  
             építése  500,0 /+500,0 tám./ 
               2  Felhalmozási költségvetés 
                   3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/75. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 768. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
       10 Sármelléki reptér  670,0 /+670,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások  670,0 /+670,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/237. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 268. (75. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1005. (237. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 769. Arnóth Sándor és dr. Vitányi István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a követke-
ző új 38. alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
           11  Bárándot elkerülő útszakasz építése, beruházás  500,0 /+500,0 tám./ 
               2  Felhalmozási költségvetés 
                   3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/293. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 770. Dr. Fónagy János, dr. Latorcai János, Domokos László és Babák Mihály képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 
25. cím kiegészítését javasolják a következő új 38. alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
       11 Örménykút, M44-es elkerülő út Kardos csomópontját  
          megközelítő 2 sávos út  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/658. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 771. Dr. Fónagy János, dr. Latorcai János és Domokos László képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészíté-
sét javasolják a következő új 38. alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 980. (293. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 476. (658. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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       11 Örménykút, M44-es elkerülő út Kardos csomópontját megközelítő 2 sávos út 
 600,0 /+600,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
                   3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/646. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 772. Dr. Nagy Andor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
         11 Nógrádsipek-Herencsény összekötő út megépítése 300,0 /+300,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                  3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/74. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 773. Arnóth Sándor és dr. Vitányi István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a követke-
ző új 38. alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
        11 Furta-Zsáka-Bakonszeg-Bihartorda-Biharnagybajom útvonal  
         rekonstrukciója  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                 3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 801. (646. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1313. (74. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/292. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 774. Dr. Martonosi György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI 
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím  
felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
       11 M43-as autóút beruházásának előkészítése  800,0 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/186. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 775. Arnóth Sándor és dr. Vitányi István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a követke-
ző új 38. alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
       11 Püspökladány és Ártánd közötti vasútszakasz villamosítása  500,0
 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/297. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 990. (292. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1432. (186. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1020. (297. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 776. Arnóth Sándor és dr. Vitányi István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a követke-
ző új 38. alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
       11 Bárándot elkerülő útszakasz építése, beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/298. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 777. Dr. Vitányi István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
        11 Mezőpeterdet elkerülő útszakasz építése, beruházás  500,0 /+500,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/299. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 778. Dr. Vitányi István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 988. (298. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 835. (299. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 361 - 

  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
       11 Pocsaj-Létavértes közötti útszakasz rekonstrukciója  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/301. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 779. Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Molnár Oszkár képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 
25. cím kiegészítését javasolják a következő új 38. alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális 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./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 780. Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Molnár Oszkár képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 
25. cím kiegészítését javasolják a következő új 38. alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális 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 1043. (301. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 831. (303. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/304. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 781. Arnóth Sándor és dr. Vitányi István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a követke-
ző új 38. alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
       11 Püspökladány-Báránd közötti útszakasz 
            rekonstrukciója  800,0 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/290. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 782. Arnóth Sándor és dr. Vitányi István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a követke-
ző új 38. alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Püspökladányt elkerülő útszakasz építésének előkészítő 
            munkálatai  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/291. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180. (304. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1024. (290. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1021. (291. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 783. Lenártek András, dr. Répássy Róbert és dr. Ódor Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészíté-
sét javasolják a következő új 38. alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális 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./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/352. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 784. Tóth István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
         12  51-es út rekonstrukciója Dunapataj-Kalocsa között, 104 és 
              a 106-os km szelvényen  680,0 /+680,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                 3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  680,0 /+680,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/71. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 537. (352. sz. jav. - ),560. (352. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1426. (71. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 785. Parragh Dénes és dr. Karakó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a követke-
ző új 38. alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
       12 Nyíregyháza felüljáró építése  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/83. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 786. Gyapay Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
       12 A 8-as főút Várpalotát elkerülő szakaszának 
            kiépítése  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/518. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 787. Gyapay Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
      13 Lókút 82-összekötő út szakaszának kiépítése  30,0 /+30,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 164. (83. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 270. (518. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/520. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 788. Gyapay Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
     14 82-es út Zirc és Eplény megkerülő szakaszának kiépítése  30,0 /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/519. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 789. Domokos László, dr. Latorcai János és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését 
javasolják a következő új 38. alcím  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram 
      8 A 4232. j. út Körösladány-Gyomaemrőd  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1088. (520. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1096. (519. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1314. (633. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/633. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 790. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 40. alcím 2. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok  7 041,1 tám. 
    40  Fejezeti tartalék  7 041,1 tám. 
       2  Fejezeti államháztartási tartalék [7 041,1] 4 041,1 /-3000,0 kiad./ 
 [7 041,1] 4 041,1 /-3000,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/795. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 791. Dr. Gémesi György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 40. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok  7 041,1 tám. 
    40  Fejezeti tartalék  7 041,1 tám. 
       2  Fejezeti államháztartási tartalék [7 041,1] 2 041,1 /-5000,0 kiad./  
 [7 041,1] 2 041,1 /-5000,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/796. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (795. sz. jav. - ),75. (795. sz. jav. - ),77. (795. sz. jav. - ),107. 
(795. sz. jav. - ),247. (795. sz. jav. - ),355. (795. sz. jav. - ),503. (795. sz. jav. - ),1618. (795. sz. jav. - ),1622. (795. sz. jav. - ),1623. 
(795. sz. jav. - ),1625. (795. sz. jav. - ),1627. (795. sz. jav. - ),1629. (795. sz. jav. - ),1639. (795. sz. jav. - ),1642. (795. sz. jav. - ) pont-
jaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 354. (796. sz. jav. - ),795. (796. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 792. Dr. Pap János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 48. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    48  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
       2  M1 autópálya déli lecsatlakozó építése 
           Mosonmagyaróvárnál  3 000,0 /+3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3 000,0 /+3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/15. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 793. Dr. Pap János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 48. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    48  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
       2  Mosonmagyaróvár útkorszerűsítés, I. ütem  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/20. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 794. Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Balogh József, Kékkői Zoltán József, dr. Simon Miklós 
és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 966. (15. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 960. (20. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 48. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    48  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
       10  Gyula-Sarkad-Gyente-Zsadány közötti 4219-es közút 
      felújításának megkezdése  3 300,0 /+3300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  3 300,0 /+3300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/704. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 795. Dr. Gémesi György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 48. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    48  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
        2 Gödöllőt elkerülő út Dózsa György út 3-as számú főút körforgalom, valamint 3-as számú főút körfor-
galom-Isaszegi út közötti szakaszának építése  6 500,0 /+6500,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  6 500,0 /+6500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/796. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 796. Dr. Pap János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 48. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    48  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1431. (704. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 354. (796. sz. jav. - ),791. (796. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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       2  Mosonmagyaróvár és környéke kerékpárút 
            fejlesztés  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/18. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 797. Dr. Pap János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 48. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    48  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
       2  Körforgalom építése Mosonmagyaróváron  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/19. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 798. Dr. Pap János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 48. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    48  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
       2  Mosonmagyaróvárt elkerülő útszakasz építése 
           I. ütem  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 962. (18. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 961. (19. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 965. (16. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/16. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 799. Dr. Nagy Andor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 48. alcím új 2. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    48  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
       2  Hollókő és környéke kerékpárút fejlesztése  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/255. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 800. Dr. Illés Zoltán, dr. Turi-Kovács Béla és Tóth Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 26. cím 4. alcím kiegé-
szítését javasolják a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  26  EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 
    4  Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)        
      5 Biogáz üzemeltetése  1 500,0 /+1 500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 500,0 /+1 500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/378. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 263. (255. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1443. (378. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 801. Dr. Fónagy János, dr. Latorcai János és Domokos László képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módo-
sítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/646. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 802. Kiss Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI 
ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 6 048,9 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 999,9 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/394. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 803. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a tör-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771. (646. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 606. (394. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM feje-
zet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/758. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem 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. 
 
 804. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Kiss Attila, 
Tasó László és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/550. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 805. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila és Kocsis Róbert képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fe-
jezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
       igazgatása [6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85. (758. sz. jav. - ),496. (758. sz. jav. - ),1035. (758. sz. jav. - 
),1214. (758. sz. jav. - ),1400. (758. sz. jav. - ),1649. (758. sz. jav. - ),1650. (758. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 688. (550. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/541. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 806. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 6 298,9 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 2 249,9 /-250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/402. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 807. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
     1 Működési költségvetés 
        3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 679. (541. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 668. (402. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 808. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Kiss Attila, 
Arnóth Sándor és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 6 048,9 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 999,9 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/546. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 809. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását java-
solják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/561. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605. (546. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 750. (561. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 810. Arnóth Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/196. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 811. Lasztovicza Jenő és Hadházy Sándor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 6 038,9 /-510,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 989,9 /-510,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/323. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 812. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 690. (196. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 967. (323. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/430. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 813. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
       igazgatása [6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/395. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 814. Dr. Rákos Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 958,9 /-590,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 909,9 /-590,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/692. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1180. (430. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 656. (395. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116. (692. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 815. Dr. Gyimesi Endre, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módo-
sítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 6 004,5 /-544,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 955,5 /-544,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/317. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 816. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 6 048,9 /-500,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 999,9 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/462. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 817. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Kiss Attila, 
Arnóth Sándor és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1513. (317. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715. (462. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/544. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 818. Mádi László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/422. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 819. Manninger Jenő, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módo-
sítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 6 082,3 /-466,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 2 033,3 /-466,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/380. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 670. (544. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 617. (422. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1339. (380. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 820. Kékkői Zoltán József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 998,9 /-550,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 949,9 /-550,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/158. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 821. Dr. Martonosi György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 6 148,9 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 2 099,9 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/185. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 822. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Tóth Ferenc, Tóth Imre és Pichler Imre László képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módo-
sítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 637. (158. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 98. (185. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/790. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 823. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Arnóth Sán-
dor, Kiss Attila, dr. Vitányi István, dr. Tiba István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását 
javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/549. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 824. Dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 6 198,9 /-350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 2 149,9 /-350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/326. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 256. (790. sz. jav. - ),264. (790. sz. jav. - ),483. (790. sz. jav. - 
),1026. (790. sz. jav. - ),1138. (790. sz. jav. - ),1215. (790. sz. jav. - ),1387. (790. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 683. (549. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1164. (326. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 825. Kiss Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI 
ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 6 048,9 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 999,9 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/393. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 826. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/580. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 827. Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Kiss Attila, Tasó László és 
Halász János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 
VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 607. (393. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (580. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/543. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 828. Zsigó Róbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 6 398,9 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 2 349,9 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/625. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 829. Dr. Kosztolányi Dénes képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/208. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 652. (543. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 633. (625. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 562. (208. sz. jav. - ),704. (208. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 830. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 6 199,7 /-349,2 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
           3  Dologi kiadások [2 499,9] 2 150,7 /-349,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/261. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 831. Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Molnár Oszkár képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fe-
jezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 6 048,9 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 999,9 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/303. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 832. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Kiss Attila, 
dr. Tiba István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1172. (261. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 779. (303. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/555. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 833. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 6 298,9 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 2 249,9 /-250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/403. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 834. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/461. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 685. (555. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 669. (403. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 712. (461. sz. jav. - ),1055. (461. sz. jav. - ),1079. (461. sz. jav. - 
),1112. (461. sz. jav. - ),1204. (461. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 835. Dr. Vitányi István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 6 048,9 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 999,9 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/299. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 836. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Kiss Attila és 
Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 
VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/545. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 837. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 6 048,9 /-500,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 777. (299. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 612. (545. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 999,9 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/168. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 838. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képvise-
lők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 6 038,9 /-510,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 989,9 /-510,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/500. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 839. Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/321. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 635. (168. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 460. (500. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 492. (321. sz. jav. - ),948. (321. sz. jav. - ),1018. (321. sz. jav. - 
),1389. (321. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 840. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím mó-
dosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/450. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 841. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Arnóth Sán-
dor, Kiss Attila, dr. Vitányi István, dr. Tiba István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását 
javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/548. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 599. (450. sz. jav. - ),893. (450. sz. jav. - ),1072. (450. sz. jav. - 
),1117. (450. sz. jav. - ),1203. (450. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 664. (548. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 842. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Arnóth Sán-
dor, Kiss Attila, dr. Vitányi István, dr. Tiba István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását 
javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/547. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 843. Dr. Nagy Gábor Tamás, Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/460. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 844. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László, Tóth Imre és Domokos László képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM feje-
zet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 686. (547. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1359. (460. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/369. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 845. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László és Kiss Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módo-
sítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/557. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 846. Dr. Martonosi György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/187. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 439. (369. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1342. (557. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 447. (187. sz. jav. - ),1377. (187. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 847. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Kiss Attila, 
Tasó László és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 948,9 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 899,9 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/542. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 848. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9] 5 988,9 /-560,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 499,9] 1 939,9 /-560,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/206. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 849. Parragh Dénes, dr. Nagy Andor, Koncz Ferenc és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím mó-
dosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 677. (542. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489. (206. sz. jav. - ),623. (206. sz. jav. - ),1197. (206. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
   9  Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
       területi szervek [21 380,2] 21 920,2 /+540,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 3,3] 543,3 /+540,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/80. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 850. Balla Mihály Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport 
módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 190,0] 140,0 /-50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 190,0] 140,0 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/614. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 851. Dr. Szabó Erika képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport 
módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 190,0] 90,0 /-100,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                  4  Kormányzati beruházás [ 190,0] 90,0 /-100,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1434. (80. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 662. (614. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/586. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 852. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 190,0] 90,0 /-100,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás [ 190,0] 90,0 /-100,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 853. Dr. Horváth Zsolt képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport 
módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 190,0] 140,0 /-50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 190,0] 140,0 /-50,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 742. (586. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/131. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 854. Balsay István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport 
módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 190,0] 147,9 /-42,1 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 190,0] 147,9 /-42,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/223. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 855. Parragh Dénes és dr. Nagy Andor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 
kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
       2 Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek 
          fejlesztése  1 200,0 /+1200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1465. (131. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1264. (223. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1410. (82. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/82. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 856. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 
5. jogcím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
         5  Vásárhelyi terv továbbfejlesztése [5 700,0] 10 700,0 /+5000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [5 700,0] 10 700,0 /+5000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/689. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 857. Parragh Dénes, dr. Turi-Kovács Béla, dr. Nagy Andor és Szalay Ferenc képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM feje-
zet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
         5  Vásárhelyi terv továbbfejlesztése [5 700,0] 8 000,0 /+2300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [5 700,0] 8 000,0 /+2300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/373. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1305. (689. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1421. (373. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 858. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 
kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
       6 Rába vízminőség-védelmi beruházás  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/251. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 859. Szalay Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 
7. jogcím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
         7  Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai [1 000,0] 2 100,0 /+1 
100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [1 000,0] 2 100,0 /+1 100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/374. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147. (251. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1423. (374. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 860. Koncz Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       8  Mád és környéke csapadékvíz elvezetése, fejlesztése  437,0 /+437,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  437,0 /+437,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/413. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 861. Dr. Bóka István és Manninger Jenő képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 9. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       9  Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése [ 200,0] 1 200,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 200,0] 1 200,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/387. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1220. (413. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1023. (387. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 862. Manninger Jenő képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 9. jogcím-csoport 
módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       9  Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése [ 200,0] 900,0 /+700,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 200,0] 900,0 /+700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/621. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 863. Parragh Dénes és dr. Nagy Andor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      10 Egyéb vízminőség-védelem 
         2  Vízbázisvédelem  90,0 /+90,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  90,0 /+90,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/81. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 864. Varga Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1007. (621. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 229. (81. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     10 Tiszafüred csapadékvíz-elvezetési beruházása  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/650. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 865. Tóth István, Tóth Gábor, Parragh Dénes és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 14. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      14 Vízkárelhárítás egyéb beruházásai 
           7  Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartás, 
                vízpótlás  150,0 /+150,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                   4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/79. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 866. Balsay István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 17. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 434. (650. sz. jav. - ),542. (650. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 508. (79. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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    1  Beruházás 
       17  Perkáta vízrendezés  75,0 /+75,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  75,0 /+75,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/222. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 867. Dr. Latorcai János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 18. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       18 Esztergomi Prímás-sziget árvízvédelmi töltés és védmű építés 
             előkészítése  600,0 /+600,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                    3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  600,0 /+600,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/654. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 868. Balsay István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 18. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      18 Nagyvenyim vízrendezés  75,3 /+75,3 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 515. (222. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 479. (654. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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             4  Kormányzati beruházás  75,3 /+75,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/221. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 869. Tállai András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 18. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       18 Mezőkövesd csapadékvíz elvezetési beruházás megkezdése  500,0
 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/419. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 870. Tállai András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 19. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       19 Mezőkövesd, Egerlövő, Bükkábrány, Tibolddaróc, Kács, Vatta, 
          Csincse, Borsodgereszt települések szennyvízberuházásának 
             megkezdése  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165. (221. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 258. (419. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/420. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 871. Parragh Dénes, dr. Nagy Andor, Gyapay Zoltán, dr. Illés Zoltán, Koncz Ferenc, Tóth 
Gábor, Tóth István és dr. Turi-Kovács Béla képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím új 19. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      19 EU víz keretirányelv végrehajtásának feladatai 
         2  Natura 2000 hálózat működtetése  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/379. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 872. Szalay Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport 
módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       20  Ivóvíz-minőség javító program [ 380,0] 1 280,0 /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 380,0] 1 280,0 /+900,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 574. (420. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 487. (379. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 996. (375. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/375. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 873. Márton Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Hosszúpályi-Monostorpályi-Hajdúbagos szennyvízhálózatának  
        kiépítésének megkezdése  400,0 /+400,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/189. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 874. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Vámospércs Város és Nyírmártonfalva Község Önkormányzatainak  
         Vámospércs és Nyírmártonfalva   
              szennyvízcsatornázása és Tisztítómű építése  2 478,7 /+2478,7 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás  2 478,7 /+2478,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/295. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 510. (189. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1417. (295. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 403 - 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 875. Kovács Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21  Parkosítás Celldömölk Vulkán Fürdő III. ütem  200,0 /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/234. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 876. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      21 Fülöp Község szennyvízcsatornázás II. ütem  243,0 /+243,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  243,0 /+243,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/282. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 551. (234. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 154. (282. sz. jav. - ),1227. (282. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 877. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Nyíradony Város Önkormányzata Belvízcsatorna hálózat  
        kiépítése I. ütem  610,8 /+610,8 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  610,8 /+610,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/259. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 878. Nógrádi László, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      21 Gelse község szennyvízelvezetése és 
           szennyvíztisztítása  896,8 /+896,8 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  896,8 /+896,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/285. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1056. (259. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1032. (285. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 405 - 

 879. Manninger Jenő, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      21 Keszthely belterületi vízrendezése  833,5 /+833,5 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  833,5 /+833,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/278. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 880. Manninger Jenő, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      21 Gyenesdiás belterületi vízrendezés  1 688,6 /+1688,6 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 688,6 /+1688,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/381. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 881. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 992. (278. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 156. (381. sz. jav. - ),1070. (381. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Kondoros szennyvízelvezetésének megvalósítása  600,0 /+600,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/426. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 882. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Nyírábrány  
        szennyvízcsatorna hálózat építés II. ütem  232,7 /+232,7 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  232,7 /+232,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/258. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 883. Dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
    21 Dunaújváros, Nagyvenyim, Mezőfalva, Baracs és Kisapostag 
         települések szennyvízcsatornázása II. ütem  2 800,0 /+2800,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480. (426. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 162. (258. sz. jav. - ),1225. (258. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  2 800,0 /+2800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/327. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 884. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Jászsági főcsatorna tervezése és a kivitelezés megkezdése  500,0
 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/169. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 885. Szalay Ferenc és Balla György képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Az Alcsi-Holt Tiszán tervezett ivóvíz bázis feltételeinek  
         megteremtése  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1406. (327. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1053. (169. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/314. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 886. Vincze László, dr. Fenyvesi Máté és Kékkői Zoltán József képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Sándorfalva Szatymaz szennyvízközmű beruházása  1 500,0 /+1 500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 500,0 /+1 500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/508. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 887. Fülöp István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése, megvalósítása - I. ütem  300,0
 /+300,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/604. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 995. (314. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173. (508. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 419. (604. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 888. Pichler Imre László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       21 A felsőszentmártoni ivóvízrendszer korszerűsítésére  200,0 /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetése 
                4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/735. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 889. Zsigó Róbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Sükösd és Érsekcsanád közös szennyvízközmű beruházás  800,0
 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/629. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159. (735. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1040. (629. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 890. Dr. Simon Miklós, dr. Turi-Kovács Béla, Tóth Imre, Balogh József, Kékkői Zoltán József 
és dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Szennyvízhálózat kiépítése Nyírvasvári településen  800,0 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/759. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 891. Dr. Dancsó József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Nagyszénás szennyvízelvezetésének megvalósítása  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/620. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1422. (759. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1015. (620. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 892. Vincze László, dr. Fenyvesi Máté és Kékkői Zoltán József képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. al-
cím új 22. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 A Tisza-gát csongrádi szakaszának rekonstrukciója  700,0 /+700,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  700,0 /+700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/507. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 893. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolják a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Fővárosi árvízvédelmi feladatok Római Parton és 
          Budafok-Tétényben  3 000,0 /+3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  3 000,0 /+3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/450. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1448. (507. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 599. (450. sz. jav. - ),840. (450. sz. jav. - ),1072. (450. sz. jav. - 
),1117. (450. sz. jav. - ),1203. (450. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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 894. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, Rogán 
Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Budapesti főutak melletti zajvédelem (Hamzsabégi út, 
           M3-as bevezető szakasz, 4. sz. főút, Gyömrői út, Repülőtéri 
           gyorsforgalmi út)  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/445. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 895. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        22  Szentesi szennyvíztisztító telep korszerűsítése  2 800,0 /+2800,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás  2 800,0 /+2800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/152. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 494. (445. sz. jav. - ),531. (445. sz. jav. - ),1752. (445. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1392. (152. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 896. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 22. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Zajcsillapítás a Nagytétény-Dunatelep közötti vasútvonal 
         mentén  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/482. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 897. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Siófok déli városrészén belterületi 
            vízelvezetés  413,0 /+413,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  413,0 /+413,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/213. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 311. (482. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 943. (213. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 414 - 

 
 898. Dr. Simon Miklós, dr. Turi-Kovács Béla, Tóth Imre, Balogh József, Kékkői Zoltán József 
és dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Szennyvízhálózat kiépítése Nyírkáta-Perem-Nyírosvát  
        településeken  2 000,0 /+2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  2 000,0 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/747. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 899. Dr. Pap János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22  Holtág rehabilitáció támogatása  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/17. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 900. Dr. Simon Miklós, dr. Turi-Kovács Béla, Tóth Imre, Balogh József, Kékkői Zoltán József 
és dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1415. (747. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 963. (17. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 415 - 

 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Szennyvízhálózat kiépítése Mérk-Vállaj-Tiborszállás 
         településeken  2 300,0 /+2300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  2 300,0 /+2300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/749. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 901. Lengyel Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Cece-Vajta-Sáregres-Alap-Alsószentiván szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító építésének 
 500,0 /+500,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                  4  Kormányzati beruházás  500,0 /500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/175. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 902. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1418. (749. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1074. (175. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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       22  Kurca gravitációs vízutánpótlásának biztosítása  60,0 /+60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  60,0 /+60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/149. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 903. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Csabacsüd szennyvízelvezetésének megvalósítása  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/428. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 904. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 22. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     22 Fővárosi tulajdonú zöldterületek felújítása, fasor rekonstrukciós 
           program (különösen: Károli Gáspár tér, Bocskai úti 
            védett fasor)  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 985. (149. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1050. (428. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/444. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 905. Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Juhos Ka-
talin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. Simicskó István, 
Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM feje-
zet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Rákospatak rehabilitációja I. ütem  250,0 /+250,0 tám./ 
                   2  Felhalmozási költségvetés 
                        4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/459. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 906. Kiss Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI 
ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 23. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     23 Hajdúdorogi csapadékvíz elvezető csatorna 
           építése  900,0 /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 413. (444. sz. jav. - ),1460. (444. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1130. (459. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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             4  Kormányzati beruházás  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/391. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 907. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 23. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      23 Mezőberény szennyvízcsatorna hálózat III. üteme  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/398. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 908. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 23. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      23 Kardos szennyvízelvezetésének megvalósítása  260,0 /+260,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  260,0 /+260,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 993. (391. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158. (398. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 320. (429. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/429. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 909. Dr. Simon Miklós, dr. Turi-Kovács Béla, Tóth Imre, Kékkői Zoltán József és dr. 
Szentgyörgyvölgyi Péter képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 23. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      23 Szennyvízhálózat kiépítése Nyírbéltlek-Penészlek-Encsencs-Nyírpilis- 
       Ömböly településeken  3 200,0 /+3200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  3 200,0 /+3200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/757. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 910. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 24. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       24 Szarvas belvízelvezető csatorna támogatása  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/431. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1447. (757. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 579. (431. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 911. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 24. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       24 Köröstarcsa szennyvízcsatorna hálózat építése  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/400. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 912. Dr. Simon Miklós, dr. Turi-Kovács Béla, Tóth Imre, Kékkői Zoltán József és dr. 
Szentgyörgyvölgyi Péter képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       25 Szennyvízhálózat kiépítése Nyírbogát-Kisléta 
            településeken  1 400,0 /+1400,0 tám./ 
                2  Felhalmozási költségvetés 
                      4  Kormányzati beruházás  1 400,0 /+1400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/761. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152. (400. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1403. (761. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 913. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      25 Telekgerendás-Kétsoprony hulladéklerakó telep 
           építése  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/399. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 914. Dr. Fenyvesi Máté, Kékkői Zoltán József és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       5  A Mátételkei Városi tó és a Kígyós patak városi szakaszának  
        fenékkotrása  5,0 /+5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások  5,0 /+5,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/512. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 527. (399. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1368. (512. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 915. Tóth István, Tóth Gábor és Parragh Dénes képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 9. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       9  Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő  
         feladatok [ 30,0] 110,0 /+80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 30,0] 110,0 /+80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/85. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 916. Tóth István, Tóth Gábor és Parragh Dénes képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 35. jog-
cím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       35  Természetvédelmi kártalanítás [ 150,0] 350,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 150,0] 350,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/86. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 917. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 37. jogcím-csoport 
kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 231. (85. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 303. (86. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      37  Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok 
         1  Győr-Moson-Sopron megyei illegális hulladéklerakók felszámolása  250,0
 /+250,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/254. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 918. Arnóth Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 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 [1 800,0] - 
200,0 /-2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 800,0] - 200,0 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/198. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 919. Arnóth Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport 
módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1245. (254. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 687. (198. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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       38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése [1 800,0] - 
200,0 /-2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 800,0] - 200,0 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/197. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 920. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 43. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       43  Mezőgazdasági hasznosítású termál kutak költségei  400,0 /+400,0 kiad./ 
            1  Működési költségvetés 
                 3  Dologi kiadások  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/154. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 921. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 14. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       14  Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi feladatai  500,0
 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 684. (197. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 941. (154. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/674. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 

 922. Németh Szilárd képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  1  Országos Területfejlesztési Hivatal 
     1  Központi igazgatás [2 474,2] 2 174,2 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 300,4] 1 143,4 /-157,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 396,2] 318,2 /-78,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 716,9] 651,9 /-65,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/406. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 923. Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Juhos Ka-
talin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. Simicskó István, 
Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 1. cím 1. alcím módosítását ja-
vasolják: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  1  Országos Területfejlesztési Hivatal 
     1  Központi igazgatás [2 474,2] 2 174,2 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 300,4] 1 153,4 /-147,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 396,2] 313,2 /-83,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 716,9] 646,9 /-70,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1307. (674. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1266. (406. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 373. (480. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/480. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 924. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  1  Országos Területfejlesztési Hivatal 
     1  Központi igazgatás [2 474,2] 2 174,2 /-300,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 300,4] 1 143,8 /-156,6 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 396,2] 318,4 /-77,8 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 716,9] 651,3 /-65,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/155. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 925. Dr. Czira Szabolcs képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  1  Országos Területfejlesztési Hivatal 
     1  Központi igazgatás [2 474,2] 2 154,2 /-320,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 300,4] 1 133,4 /-167,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 396,2] 313,2 /-83,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 716,9] 646,9 /-70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/180. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 319. (155. sz. jav. - ),437. (155. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 332. (180. sz. jav. - ),1170. (180. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 926. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  1  Országos Területfejlesztési Hivatal 
     1  Központi igazgatás [2 474,2] 2 154,2 /-320,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 300,4] 1 133,4 /-167,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 396,2] 313,2 /-83,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 716,9] 646,9 /-70,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 927. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
   2  Magyar Turisztikai Hivatal [ 436,9] 366,9 /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 135,6] 65,6 /-70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/427. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 659. (427. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 928. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Garamvölgyi György, Pichler Imre László, 
Tóth Ferenc és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
   2  Magyar Turisztikai Hivatal [ 436,9] 404,5 /-32,4 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 135,6] 103,2 /-32,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/696. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 929. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
   2  Magyar Turisztikai Hivatal [ 436,9] 392,4 /-44,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 135,6] 91,1 /-44,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/366. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16. (696. sz. jav. - ),1186. (696. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 471. (366. sz. jav. - ),1384. (366. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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 930. Stolár Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
   2  Magyar Turisztikai Hivatal [ 436,9] 366,9 /-70,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 135,6] 65,6 /-70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/684. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 931. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
   2  Magyar Turisztikai Hivatal [ 436,9] 381,9 /-55,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 135,6] 80,6 /-55,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/156. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 932. Dr. Hende Csaba és Sági József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
   2  Magyar Turisztikai Hivatal [ 436,9] 376,9 /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 135,6] 75,6 /-60,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1181. (684. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 215. (156. sz. jav. - ),468. (156. sz. jav. - ),600. (156. sz. jav. - 
),981. (156. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1470. (599. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/599. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 933. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
   2  Magyar Turisztikai Hivatal [ 436,9] 366,9 /-70,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 135,6] 65,6 /-70,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 934. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Rogán Antal, Tirts 
Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
   2  Magyar Turisztikai Hivatal [ 436,9] 376,9 /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 135,6] 75,6 /-60,0 kiad./ 
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 Indokolás: T/17700/464. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 935. Nyitray András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
   2  Magyar Turisztikai Hivatal [ 436,9] 386,9 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 135,6] 85,6 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/527. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 936. Pichler Imre László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
   2  Magyar Turisztikai Hivatal [ 436,9] 366,9 /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 135,6] 65,6 /-70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/792. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163. (464. sz. jav. - ),477. (464. sz. jav. - ),714. (464. sz. jav. - 
),1073. (464. sz. jav. - ),1317. (464. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 735. (527. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1167. (792. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 937. Dr. Fónagy János és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
   2  Magyar Turisztikai Hivatal [ 436,9] 401,9 /-35,0 tám./ 
   1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 135,6] 100,6 /-35,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/643. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 938. Balla Mihály Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
   2  Magyar Turisztikai Hivatal [ 436,9] 386,9 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 135,6] 85,6 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/615. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 939. Dr. Pósán László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
   2  Magyar Turisztikai Hivatal [ 436,9] 385,8 /-51,1 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 135,6] 84,5 /-51,1 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 692. (643. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 658. (615. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/693. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 940. Kontrát Károly, Pogácsás Tibor, dr. Dorkota Lajos és Nagy Kálmán képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
   2  Magyar Turisztikai Hivatal [ 436,9] 380,9 /-56,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 135,6] 79,6 /-56,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/184. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 941. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
   4  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 904,7] 504,7 /-400,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 433,4] 255,4 /-178,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 129,9] 41,3 /-88,6 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 182,3] 87,0 /-95,3 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 100,6] 62,5 /-38,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/154. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1546. (693. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 352. (184. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 920. (154. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 942. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
   4  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 904,7] 484,7 /-420,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 433,4] 246,4 /-187,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 129,9] 36,9 /-93,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 182,3] 82,3 /-100,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 100,6] 60,6 /-40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/691. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 943. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
   4  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 904,7] 491,7 /-413,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
         1  Személyi juttatások [ 433,4] 246,4 /-187,0 kiad./ 
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 129,9] 36,9 /-93,0 kiad./ 
         3  Dologi kiadások [ 182,3] 82,3 /-100,0 kiad./ 
         5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 100,6] 67,6 /-33,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/213. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 944. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Vincze László, Steinerné Vasvári Éva és Dobó László 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1140. (691. sz. jav. - ),1221. (691. sz. jav. - ),1296. (691. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 897. (213. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 4. cím módosí-
tását javasolják: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
   4  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 904,7] 484,7 /-420,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
         1  Személyi juttatások [ 433,4] 246,4 /-187,0 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 129,9] 36,9 /-93,0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 182,3] 82,3 /-100,0 kiad./ 
                  5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 100,6] 60,6 /-40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/694. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 945. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 4. cím módosítását javasolják: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
   4  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 904,7] 484,7 /-420,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 433,4] 246,4 /-187,0 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 129,9] 36,9 /-93,0 kiad./ 
           3  Dologi kiadások [ 182,3] 82,3 /-100,0 kiad./  
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 100,6] 60,6 /-40,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (694. sz. jav. - ),124. (694. sz. jav. - ),390. (694. sz. jav. - ),507. 
(694. sz. jav. - ),544. (694. sz. jav. - ),1185. (694. sz. jav. - ),1285. (694. sz. jav. - ),1444. (694. sz. jav. - ),1638. (694. sz. jav. - ),1644. 
(694. sz. jav. - ),1645. (694. sz. jav. - ),1699. (694. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 946. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 
7. jogcím  felvételével: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      4  Lakás- és építésügy 
         7 Támogatás Körmend Város Önkormányzatának saját forrásának 
          kiegészítésére, 24 db bérlakás megépítéséhez  100,0 /+100,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/181. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 947. Tállai András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       5 Intermodális logisztikai központ kialakításának előkészítése a 
            Mezőkövesdi repülőtéren  500,0 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/418. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 984. (181. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 572. (418. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 948. Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       5  Turisztikai célelőirányzat [12 544,4] 20 000,0 /+7455,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [5 100,0] 12 555,6 /+7455,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/321. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 949. Mécs Imre képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
fejezet 5. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       5  Turisztikai célelőirányzat [12 544,4] 12 044,4 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [5 100,0] 4 600,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/114. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 950. Kovács Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  
felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 492. (321. sz. jav. - ),839. (321. sz. jav. - ),1018. (321. sz. jav. - 
),1389. (321. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1529. (114. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       6  Celldömölk Vulkán Fürdő  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/233. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 951. Dr. Gógl Árpád képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       6 Soponyai turistaközpont kialakítása  20,0 /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/361. számon. 
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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 952. Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       6 Gyógyfürdőfejlesztés megkezdése  500,0 /+500,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 168. (233. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1086. (361. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/320. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 953. Dr. Gémesi György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      6 Sportesemények támogatása 
         1  Forma-1 Magyar Nagydíj támogatása  3 150,7 /+3150,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  3 150,7 /+3150,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/491. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 954. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 1. alcím 
kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      6 Bosnyák téri városközpont rendezésének I. üteme  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 576. (320. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 361. (491. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/452. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 955. Dr. Bóka István és Manninger Jenő képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       1  Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása [ 600,0] 1 200,0 /+600,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 491,7] 1 091,7 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/386. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 956. Lasztovicza Jenő képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       1  Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása [ 600,0] 3 000,0 /+2400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 491,7] 2 891,7 /+2400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/238. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 418. (452. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 488. (386. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1396. (238. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 957. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       3  Duna-Tisza közi hátság területfejlesztési programja [ 264,3] 764,3 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 15,0] 165,0 /+150,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 4,5] 49,5 /+45,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 107,0] 307,0 /+200,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 20,0] 125,0 /+105,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/675. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 958. Demeter Ervin képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 1. cím 1. alcím  módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  1  Országos Területfejlesztési Hivatal 
     1  Központi igazgatás [2 474,2] 2 143,5 /-330,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 300,4] 1 125,4 /-175,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 396,2] 310,5 /-85,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/624. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1306. (675. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 240. (624. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 959. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       5  Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, 
            M 8, natúrparkok) [ 200,0] 500,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 180,0] 480,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/242. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 960. Dr. Pap János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Decentralizált területfejlesztési programok [10 400,0] 9 400,0 /-1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [9 525,0] 8 525,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/20. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 961. Dr. Pap János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Decentralizált területfejlesztési programok [10 400,0] 9 400,0 /-1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1312. (242. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 793. (20. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [9 525,0] 8 525,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/19. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 962. Dr. Pap János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Decentralizált területfejlesztési programok [10 400,0] 9 400,0 /-1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [9 525,0] 8 525,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/18. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 963. Dr. Pap János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Decentralizált területfejlesztési programok [10 400,0] 9 900,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [9 525,0] 9 025,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/17. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 797. (19. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 796. (18. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 899. (17. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 964. Dr. Pap János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Decentralizált területfejlesztési programok [10 400,0] 2 900,0 /-7500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [9 525,0] 2 025,0 /-7500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/14. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 965. Dr. Pap János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Decentralizált területfejlesztési programok [10 400,0] 9 400,0 /-1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [9 525,0] 8 525,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/16. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 966. Dr. Pap János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Decentralizált területfejlesztési programok [10 400,0] 7 400,0 /-3000,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 458. (14. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 798. (16. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [9 525,0] 6 525,0 /-3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/15. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 967. Lasztovicza Jenő és Hadházy Sándor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasol-
ják: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
      3  Decentralizált szakmai fejlesztési programok 
         7  Kerékpárutak fejlesztése [ 90,0] 600,0 /+510,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 90,0] 600,0 /+510,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/323. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 968. Szijjártó Péter képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport 8. jogcím módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
      3  Decentralizált szakmai fejlesztési programok 
         8  Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése [1 760,0] 31 760,0 /+30000,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 529,4] 31 529,4 /+30000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 792. (15. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 811. (323. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 446 - 

 
 Indokolás: T/17700/294. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 969. Kékkői Zoltán József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 6. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  6  EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 
    1  Regionális Operatív Program (ROP) 
       12  Ormánságot felzárkóztató célelőirányzat  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/163. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 970. Szabó Lajos és dr. Világosi Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 7. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  7  Lakástámogatások 
     1  Egyéb lakástámogatások [192 662,9] 196 970,4 /+4307,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/702. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (294. sz. jav. - ),140. (294. sz. jav. - ),440. (294. sz. jav. - 
),442. (294. sz. jav. - ),455. (294. sz. jav. - ),1274. (294. sz. jav. - ),1476. (294. sz. jav. - ),1481. (294. sz. jav. - ),1518. (294. sz. jav. - 
),1744. (294. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1059. (163. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60. (702. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 971. Szabó Lajos és dr. Világosi Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 7. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  7  Lakástámogatások 
     1  Egyéb lakástámogatások [192 662,9] 211 692,5 /+19029,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/701. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

 972. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Luk-
ács Mihály, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [6 832,4] 6 732,4 /-100,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 217,2] 117,2 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/576. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (701. sz. jav. - ),49. (701. sz. jav. - ),50. (701. sz. jav. - ),52. 
(701. sz. jav. - ),53. (701. sz. jav. - ),54. (701. sz. jav. - ),55. (701. sz. jav. - ),56. (701. sz. jav. - ),57. (701. sz. jav. - ),58. (701. sz. jav. - 
),59. (701. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 360. (576. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 973. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [6 832,4] 6 732,4 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 217,2] 117,2 /-100,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 974. Selmeczi Gabriella képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [6 832,4] 6 732,4 /-100,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 217,2] 117,2 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/138. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 641. (138. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 975. Dr. Illés Zoltán, dr. Turi-Kovács Béla és Tóth Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [6 832,4] 6 732,4 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 217,2] 117,2 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/377. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 976. Tállai András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [6 832,4] 6 732,4 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 217,2] 117,2 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/416. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 977. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [6 832,4] 6 732,4 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 751. (377. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1334. (416. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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             1  Intézményi beruházási kiadások [ 217,2] 117,2 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/364. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 978. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László és Kiss Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [6 832,4] 6 732,4 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 217,2] 117,2 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/566. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 979. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Garamvölgyi György, Pichler Imre László, 
Tóth Ferenc, Tóth Imre és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [6 832,4] 6 732,4 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 217,2] 117,2 /-100,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 334. (364. sz. jav. - ),450. (364. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1360. (566. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (750. sz. jav. - ),234. (750. sz. jav. - ),408. (750. sz. jav. - 
),427. (750. sz. jav. - ),547. (750. sz. jav. - ),591. (750. sz. jav. - ),1235. (750. sz. jav. - ),1311. (750. sz. jav. - ),1367. (750. sz. jav. - 
),1523. (750. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/750. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 980. Arnóth Sándor és dr. Vitányi István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [6 832,4] 6 332,4 /-500,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 931,8 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/293. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 981. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [6 832,4] 6 732,4 /-100,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 217,2] 117,2 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/156. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 769. (293. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 215. (156. sz. jav. - ),468. (156. sz. jav. - ),600. (156. sz. jav. - 
),931. (156. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 982. Kontrát Károly, Pogácsás Tibor és dr. Dorkota Lajos képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [6 832,4] 6 752,4 /-80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 217,2] 137,2 /-80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/325. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 983. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl Ár-
pád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [6 832,4] 6 532,4 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 600,6] 1 300,6 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 327. (325. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),1294. (832. sz. jav. - ),1297. (832. 
sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. (832. sz. jav. - ),1560. 
(832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. (832. sz. jav. - ),1737. 
(832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 984. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [6 832,4] 6 732,4 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 217,2] 117,2 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/181. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 985. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [6 832,4] 6 772,4 /-60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 217,2] 157,2 /-60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/149. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 986. Lengyel Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 946. (181. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 902. (149. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [6 832,4] 6 732,4 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 217,2] 117,2 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/174. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 987. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [6 832,4] 6 773,3 /-59,1 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 217,2] 158,1 /-59,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/287. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 988. Arnóth Sándor és dr. Vitányi István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [6 832,4] 6 332,4 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 600,6] 1 100,6 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/298. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 525. (174. sz. jav. - ),622. (174. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1262. (287. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 776. (298. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 989. Sági József és dr. Hende Csaba képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 761,8 /-750,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
                3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 681,8 /-750,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/594. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 990. Arnóth Sándor és dr. Vitányi István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 511,8 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 600,6] 600,6 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/292. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 991. Dr. Gyimesi Endre, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1468. (594. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 773. (292. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 883,5 /-628,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 803,5 /-628,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/382. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 992. Manninger Jenő, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 678,3 /-833,5 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
            3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 598,3 /-833,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/278. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 993. Kiss Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 611,8 /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 531,8 /-900,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1175. (382. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 879. (278. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 906. (391. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/391. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 994. Endre Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 311,8 /-1200,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
            3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 231,8 /-1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/635. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 995. Szalay Ferenc és Balla György képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 511,8 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 431,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/314. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 611. (635. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 885. (314. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 996. Szalay Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 611,8 /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 531,8 /-900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/375. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 997. Dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 511,8 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 431,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/328. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 998. Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Balogh József, Kékkői Zoltán József, dr. Simon Miklós 
és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 872. (375. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1330. (328. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/707. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 999. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/178. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1000. Szalay Ferenc és Balla György képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 311,8 /-1200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 231,8 /-1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/315. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 765. (707. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1146. (178. sz. jav. - ),1260. (178. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 388. (315. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1001. Pánczél Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/742. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1002. Nógrádi László, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 26 022,8 /-489,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 942,8 /-489,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/284. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1003. Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona és 
Erdős Norbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fe-
jezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95. (742. sz. jav. - ),1141. (742. sz. jav. - ),1671. (742. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1174. (284. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 711,8 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 631,8 /-800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/343. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1004. Endre Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/257. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1005. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 841,8 /-670,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 761,8 /-670,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/237. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1451. (343. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 389. (257. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 768. (237. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1006. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 485,2 /-1026,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 405,2 /-1026,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/216. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1007. Manninger Jenő képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 811,8 /-700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 731,8 /-700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/621. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 694. (216. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 862. (621. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1008. Kiss Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 26 361,8 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 10 281,8 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/392. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1009. Dr. Simicskó István, Nyitray András, Ágota Gábor és Dobó László képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását 
javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/334. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1010. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, 
Lukács Mihály, Szijjártó Péter és Wintermantel Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 511,8 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 431,8 /-1000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 381. (392. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 497. (334. sz. jav. - ),502. (334. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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 Indokolás: T/17700/572. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1011. Dr. Gyimesi Endre, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 895,1 /-616,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 815,1 /-616,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/383. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1012. Sági József és dr. Hende Csaba képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 311,8 /-1200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 231,8 /-1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/601. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1480. (572. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1176. (383. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1263. (601. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1013. Endre Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 311,8 /-1200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 231,8 /-1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/256. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1014. Czerván György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/167. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1015. Dr. Dancsó József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 511,8 /-1000,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 621. (256. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 257. (167. sz. jav. - ),632. (167. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 431,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/620. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1016. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 831,8 /-680,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 751,8 /-680,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/217. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1017. Lenártek András, dr. Répássy Róbert és dr. Ódor Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 511,8 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 431,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/305. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 891. (620. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1158. (217. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1269. (305. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1018. Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/321. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1019. Dr. Dancsó József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 805,9 /-705,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 725,9 /-705,9 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/618. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 492. (321. sz. jav. - ),839. (321. sz. jav. - ),948. (321. sz. jav. - 
),1389. (321. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297. (618. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1020. Arnóth Sándor és dr. Vitányi István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 26 011,8 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 931,8 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/297. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1021. Arnóth Sándor és dr. Vitányi István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 511,8 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 431,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/291. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1022. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 311,8 /-1200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 231,8 /-1200,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 775. (297. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 782. (291. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1268. (215. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/215. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1023. Dr. Bóka István és Manninger Jenő képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 511,8 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 431,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/387. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1024. Arnóth Sándor és dr. Vitányi István képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 711,8 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 631,8 /-800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/290. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 861. (387. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 781. (290. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1025. Vincze László, dr. Fenyvesi Máté és Kékkői Zoltán József képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 24 924,8 /-1 587,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 844,8 /-1 587,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/503. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1026. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Tóth Ferenc, Tóth Imre és Pichler Imre László képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1500,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/790. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1027. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 311,8 /-1200,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 744. (503. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 256. (790. sz. jav. - ),264. (790. sz. jav. - ),483. (790. sz. jav. - 
),822. (790. sz. jav. - ),1138. (790. sz. jav. - ),1215. (790. sz. jav. - ),1387. (790. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 231,8 /-1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/250. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1028. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/207. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1029. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 511,8 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 431,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 620. (250. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 265. (207. sz. jav. - ),1349. (207. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 709. (473. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/473. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1030. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, 
Lukács Mihály, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 511,8 /-1000,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 431,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/581. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1031. Arnóth Sándor, Végh László, Lengyel Zoltán, Tóth Imre és Domokos László képviselők  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosí-
tását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/289. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 364. (581. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 453. (289. sz. jav. - ),1381. (289. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1032. Nógrádi László, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 615,0 /-896,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 535,0 /-896,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/285. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1033. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1500,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 878. (285. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1034. Dr. Rákos Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 26 211,8 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 10 131,8 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/711. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1035. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását 
javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/758. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103. (711. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85. (758. sz. jav. - ),496. (758. sz. jav. - ),803. (758. sz. jav. - 
),1214. (758. sz. jav. - ),1400. (758. sz. jav. - ),1649. (758. sz. jav. - ),1650. (758. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1036. Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Balogh József, Kékkői Zoltán József, dr. Simon Mik-
lós és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 661,8 /-850,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 581,8 /-850,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/763. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1037. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képvi-
selők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím 
módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 809,2 /-702,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 729,2 /-702,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/498. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1038. Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Firtl Má-
tyás, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, Steinerné Vasvári Éva, dr. Szabó Erika, Fülöp István és Szűcs 
Lajos képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 
2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 726. (763. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 420. (498. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/642. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1039. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
   1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 711,8 /-800,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 631,8 /-800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/396. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1040. Zsigó Róbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 711,8 /-800,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 631,8 /-800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/629. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1514. (642. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 376. (396. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 889. (629. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1041. Dr. Dancsó József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 745,8 /-766,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 665,8 /-766,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/616. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1042. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 861,8 /-650,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 781,8 /-650,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/279. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 298. (616. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 618. (279. sz. jav. - ),1380. (279. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1043. Dr. Vitányi István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/301. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1044. Varga Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 26 011,8 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 931,8 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/652. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1045. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1500,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 778. (301. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1154. (652. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/471. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1046. Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Vincze László, Balogh József és Kékkői Zoltán József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 26 011,8 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 931,8 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/706. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1047. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 516,8 /-995,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 436,8 /-995,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/388. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 718. (471. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 396. (706. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 615. (388. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1048. Dr. Gyimesi Endre, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 26 053,4 /-458,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 973,4 /-458,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/281. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1049. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/150. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1050. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1179. (281. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 253. (150. sz. jav. - ),577. (150. sz. jav. - ),1257. (150. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 



- 481 - 

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 511,8 /-1000,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
            3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 431,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/428. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1051. Varga Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 711,8 /-800,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 631,8 /-800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/236. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1052. Borkó Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 551,8 /-960,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 471,8 /-960,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 903. (428. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 691. (236. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 461. (230. sz. jav. - ),1378. (230. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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 Indokolás: T/17700/230. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1053. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 26 011,8 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 931,8 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/169. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1054. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képvi-
selők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím 
módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 703,8 /-808,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 623,8 /-808,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/501. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 884. (169. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 430. (501. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1055. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1 500,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1 500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/461. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1056. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 901,0 /-610,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 821,0 /-610,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/259. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1057. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László, Tóth Imre és Domokos László képviselők  a tör-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 712. (461. sz. jav. - ),834. (461. sz. jav. - ),1079. (461. sz. jav. - 
),1112. (461. sz. jav. - ),1204. (461. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 877. (259. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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vényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását 
javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 511,8 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 431,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/371. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1058. Szalay Ferenc és Balla György képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/316. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1059. Kékkői Zoltán József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1500,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 428. (371. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 616. (316. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 969. (163. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/163. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1060. Borkó Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 831,8 /-680,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 751,8 /-680,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/231. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1061. Becsó Zsolt képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 311,8 /-1200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 231,8 /-1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/267. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 429. (231. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 644. (267. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1062. Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona és 
Erdős Norbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fe-
jezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 511,8 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 431,8 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/341. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1063. Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Balogh József, Kékkői Zoltán József, dr. Simon Mik-
lós és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 861,8 /-650,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 781,8 /-650,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/766. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1064. Varga Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 861,8 /-650,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 781,8 /-650,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1362. (341. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 719. (766. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/651. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1065. Borkó Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 631,8 /-880,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 551,8 /-880,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/228. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1066. Borkó Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 551,8 /-960,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 471,8 /-960,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/515. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1153. (651. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 470. (228. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 463. (515. sz. jav. - ),1385. (515. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1067. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 321,3 /-1190,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 241,3 /-1190,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/211. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1068. Borkó Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 831,8 /-680,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 751,8 /-680,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/516. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1069. Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona és 
Erdős Norbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fe-
jezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 711,8 /-800,0 tám 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1361. (211. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 431. (516. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 631,8 /-800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/337. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1070. Manninger Jenő, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/381. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1071. Pogácsás Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 311,8 /-1200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 231,8 /-1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/270. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1322. (337. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 156. (381. sz. jav. - ),880. (381. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 645. (270. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1072. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/450. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1073. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Rogán Antal, Tirts 
Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/464. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 599. (450. sz. jav. - ),840. (450. sz. jav. - ),893. (450. sz. jav. - 
),1117. (450. sz. jav. - ),1203. (450. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163. (464. sz. jav. - ),477. (464. sz. jav. - ),714. (464. sz. jav. - 
),934. (464. sz. jav. - ),1317. (464. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1074. Lengyel Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 26 011,8 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 931,8 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/175. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1075. Sági József és dr. Hende Csaba képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 561,8 /-950,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 481,8 /-950,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/596. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 901. (175. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 666. (596. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1076. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 011,8 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 8 931,8 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/246. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1077. Németh Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 26 811,8 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás [ 57,4] 357,4 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/613. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1078. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Kiss Attila, dr. Tiba István és Tasó László 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 25 711,8 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 9 631,8 /-800,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 638. (246. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 421. (613. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/554. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1079. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 9. al-
cím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
       2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 242,5] 142,5 /-100,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                3  Dologi kiadások [ 215,5] 115,5 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/461. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1080. Firtl Mátyás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
       2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 242,5] 142,5 /-100,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 215,5] 115,5 /-100,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 377. (554. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 712. (461. sz. jav. - ),834. (461. sz. jav. - ),1055. (461. sz. jav. - 
),1112. (461. sz. jav. - ),1204. (461. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1341. (537. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1081. Fülöp István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
       2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 242,5] 142,5 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 215,5] 115,5 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/606. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1082. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
       2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 242,5] 142,5 /-100,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                3  Dologi kiadások [ 215,5] 115,5 /-100,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 748. (606. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1083. Dr. Szabó Erika képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
       2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 242,5] 142,5 /-100,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                 3  Dologi kiadások [ 215,5] 115,5 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/592. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1084. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 12. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       10  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány [ 48,5] 18,5 /-
30,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 48,4] 18,4 /-30,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 741. (592. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1085. Lengyel Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 12. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       10  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány [ 48,5] 28,5 /-
20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 48,4] 28,4 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/173. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1086. Dr. Gógl Árpád képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 12. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       10  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány [ 48,5] 28,5 /-
20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 48,4] 28,4 /-20,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 223. (173. sz. jav. - ),629. (173. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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 Indokolás: T/17700/361. számon. 
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 Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1087. Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Firtl Má-
tyás, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, Steinerné Vasvári Éva, dr. Szabó Erika, Fülöp István és Szűcs 
Lajos képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 
12. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
VIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       10  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány [ 48,5] 18,5 /-
30,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 48,4] 18,4 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/659. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1088. Gyapay Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 12. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       10  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások  
             Közalapítvány [ 48,5] 18,5 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 48,4] 18,4 /-30,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 951. (361. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1462. (659. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/520. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1089. Tóth Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 12. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       10  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány [ 48,5] 18,5 /-
30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 48,4] 18,4 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/273. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1090. Kontrát Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 12. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       10  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások  
             Közalapítvány [ 48,5] 18,5 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 48,4] 18,4 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/147. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 787. (520. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 721. (273. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 348. (147. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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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, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1091. Stolár Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 12. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       10  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány [ 48,5] 18,5 /-
30,0 tám./ 
              1  Működési költségvetés 
                  5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 48,4] 18,4 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/762. számon. 
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, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1092. Nagy Kálmán, dr. Gyimesi Endre és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 12. alcím 10. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       10  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány [ 48,5] 32,9 /-
15,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 48,4] 32,8 /-15,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/283. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1326. (762. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1512. (283. sz. jav. - ),1750. (283. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 
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- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1093. Czerván György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 12. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       10  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány [ 48,5] 28,5 /-
20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 48,4] 28,4 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/164. számon. 
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, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
" 
" 1094. Dr. Fónagy János és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 12. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       10  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány [ 48,5] 18,5 /-
30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 48,4] 18,4 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/647. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1332. (164. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 336. (647. sz. jav. - ),608. (647. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
" 
" 1095. Dr. Kelemen András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 12. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       10  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások 
             Közalapítvány [ 48,5] 18,5 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 48,4] 18,4 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/523. számon. 
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 Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1096. Gyapay Zoltán képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 12. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       10  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások 
             Közalapítvány [ 48,5] 18,5 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 48,4] 18,4 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/519. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1248. (523. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 788. (519. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1097. Pichler Imre László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 12. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       10  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások 
              Közalapítvány [ 48,5] 18,5 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 48,4] 18,4 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/791. számon. 
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, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1098. Pogácsás Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 12. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       10  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány [ 48,5] 28,5 /-
20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 48,4] 28,4 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/271. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1346. (791. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186. (271. sz. jav. - ),627. (271. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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 1099. Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Juhos 
Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. Simicskó István, 
Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 12. alcím 10. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       10  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány [ 48,5] 28,5 /-
20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 48,4] 28,4 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/467. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1100. Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 12. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       10  Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány [ 48,5] 18,5 /-
30,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 48,4] 18,4 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/348. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 374. (467. sz. jav. - ),587. (467. sz. jav. - ),740. (467. sz. jav. - 
),1193. (467. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 380. (348. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1101. Körömi Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 14. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  Civil szervezetek támogatása 
       2  Magyarok Világszövetsége  250,0 /+250,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/90. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1102. Tóth István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 261,9] 101,9 /-160,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 169,8] 9,8 /-160,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/70. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39. (90. sz. jav. - ),40. (90. sz. jav. - ),41. (90. sz. jav. - ),42. (90. sz. 
jav. - ),43. (90. sz. jav. - ),1254. (90. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 763. (70. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1103. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 15. 
alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 261,9] 101,9 /-160,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 169,8] 9,8 /-160,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/468. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1104. Borkó Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 261,9] 141,9 /-120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 169,8] 49,8 /-120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/517. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1105. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 372. (468. sz. jav. - ),569. (468. sz. jav. - ),1541. (468. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 444. (517. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 15. 
alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 261,9] 101,9 /-160,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 169,8] 9,8 /-160,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/474. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1106. Borkó Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 261,9] 141,9 /-120,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 169,8] 49,8 /-120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/227. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1107. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képvi-
selők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 15. alcím 
módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 261,9] 111,9 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 710. (474. sz. jav. - ),1207. (474. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 446. (227. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 169,8] 19,8 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/502. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1108. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 261,9] 111,9 /-150,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 169,8] 19,8 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/423. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1109. Sági József és dr. Hende Csaba képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 261,9] 141,9 /-120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 169,8] 49,8 /-120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/568. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 467. (502. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1484. (423. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1469. (568. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1110. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 261,9] 121,9 /-140,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 169,8] 29,8 /-140,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/193. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1111. Márton Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 261,9] 107,9 /-154,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 169,8] 15,8 /-154,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/191. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1112. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 665. (193. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 761. (191. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 15. 
alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 261,9] 101,9 /-160,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 169,8] 9,8 /-160,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/461. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1113. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 261,9] 111,9 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 169,8] 19,8 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/239. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1114. Balsay István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 712. (461. sz. jav. - ),834. (461. sz. jav. - ),1055. (461. sz. jav. - 
),1079. (461. sz. jav. - ),1204. (461. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1324. (239. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 261,9] 111,9 /-150,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 169,8] 19,8 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/224. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1115. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 261,9] 111,9 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 169,8] 19,8 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/724. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1116. Dr. Gógl Árpád képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 261,9] 141,9 /-120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 169,8] 49,8 /-120,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1325. (224. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 490. (724. sz. jav. - ),1249. (724. sz. jav. - ),1283. (724. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/363. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1117. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 261,9] 101,9 /-160,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 169,8] 9,8 /-160,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/450. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1118. Selmeczi Gabriella képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 261,9] 121,9 /-140,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 169,8] 29,8 /-140,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/141. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1161. (363. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 599. (450. sz. jav. - ),840. (450. sz. jav. - ),893. (450. sz. jav. - 
),1072. (450. sz. jav. - ),1203. (450. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1163. (141. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1119. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 15. 
alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 261,9] 101,9 /-160,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 169,8] 9,8 /-160,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/454. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1120. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 261,9] 101,9 /-160,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 169,8] 9,8 /-160,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 706. (454. sz. jav. - ),1230. (454. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1121. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képvi-
selők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 15. alcím 
módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 261,9] 246,9 /-15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 169,8] 154,8 /-15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/484. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1122. Garamvölgyi György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 34. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       1  Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai  
           támogatása [2 305,0] 1 905,0 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 069,0] 1 669,0 /-400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/203. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 454. (484. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1323. (203. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 514 - 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1123. Németh Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 34. alcím 1. jogcím-csoport módosí-
tását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       1  Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai  
       támogatása [2 305,0] 3 245,1 /+940,1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 32,0] 45,2 /+13,2 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 11,0] 15,8 /+4,8 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 101,0] 143,1 /+42,1 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 069,0] 2 949,0 /+880,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/609. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1124. Németh Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 34. alcím 2. jogcím-csoport módosí-
tását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       2  Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési  
       támogatás [3 475,1] 5 000,0 /+1524,9 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
                1  Személyi juttatások [ 35,0] 125,0 /+90,0 kiad./ 
                2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 12,0] 36,9 /+24,9 kiad./ 
                3  Dologi kiadások [ 118,8] 328,8 /+210,0 kiad./ 
                5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [3 309,3] 4 509,3 /+1200,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1428. (609. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1427. (593. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/593. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1125. Németh Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 34. alcím 3. jogcím-csoport módosí-
tását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       3  Határon túli magyarok szülőföld programjai [1 090,0] 1 390,0 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 46,1] 60,1 /+14,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 043,9] 1 329,9 /+286,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/607. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1126. Dr. Kelemen András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 34. alcím új 4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       4  Határon túli magyarok programjainak támogatása  1 200,0 /+1200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/522. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 416. (607. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1397. (522. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1127. Németh Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím kiegészítését javasolják a következő 
új 51. alcím  felvételével: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     51  A Visegrádi Együttműködés soros elnökségének betöltésével kapcsolatos kormányzati kiadások 
 100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások  10,0 /+10,0 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  90,0 /+90,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/611. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XIX. EU INTEGRÁCIÓ fejezet 

 1128. Gulyás József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. EU INTEGRÁCIÓ 
fejezet 2. cím 9. alcím módosítását javasolja: 
 
XIX. EU INTEGRÁCIÓ 
  2  EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 
     9  EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése [4 000,0] 2 250,0 /-1750,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 260,0]  /-1260,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 403,2] 0,2 /-403,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 350,1] 1 263,1 /-87,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/819. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218. (611. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1566. (819. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1129. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIX. EU INTEGRÁCIÓ fejezet 2. cím 15. alcím módosítását javasolják: 
 
XIX. EU INTEGRÁCIÓ 
  2  EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat  4 563,3 tám. 
     15  Fejezeti államháztartási tartalék [4 563,3] 3 260,3 /-1303,0 kiad./ 
 [4 563,3] 3 260,3 /-1303,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/794. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 1130. Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Juhos 
Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. Simicskó István, 
Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását 
javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási Minisztérium igazgatása [2 548,3] 2 298,3 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               1  Személyi juttatások [1 690,0] 1 556,0 /-134,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 516,0] 450,0 /-66,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 457,6] 407,6 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/459. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136. (794. sz. jav. - ),1238. (794. sz. jav. - ),1298. (794. sz. jav. - 
),1455. (794. sz. jav. - ),1511. (794. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 905. (459. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1131. Schmidt Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási Minisztérium igazgatása [2 548,3] 2 298,3 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               1  Személyi juttatások [1 690,0] 1 556,0 /-134,0 kiad./ 
               2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 516,0] 450,0 /-66,0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 457,6] 407,6 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/590. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1132. Dr. Bartha László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási Minisztérium igazgatása [2 548,3] 2 298,3 /-250,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 690,0] 1 556,0 /-134,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 516,0] 450,0 /-66,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 457,6] 407,6 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/136. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1133. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási Minisztérium igazgatása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1253. (590. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 655. (136. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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     1  Oktatási Minisztérium igazgatása [2 548,3] 2 298,3 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 690,0] 1 556,0 /-134,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 516,0] 450,0 /-66,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 457,6] 407,6 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/475. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1134. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, 
Lukács Mihály, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási Minisztérium igazgatása [2 548,3] 2 298,3 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 690,0] 1 556,0 /-134,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 516,0] 450,0 /-66,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 457,6] 407,6 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/435. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1135. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási Minisztérium igazgatása [2 548,3] 2 298,3 /-250,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 690,0] 1 556,0 /-134,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1352. (475. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 363. (435. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 516,0] 450,0 /-66,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 457,6] 407,6 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/194. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1136. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási Minisztérium igazgatása [2 548,3] 2 298,3 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [1 690,0] 1 556,0 /-134,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 516,0] 450,0 /-66,0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 457,6] 407,6 /-50,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1137. Pogácsás Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 671. (194. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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  1  Oktatási Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási Minisztérium igazgatása [2 548,3] 2 298,3 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 690,0] 1 556,0 /-134,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 516,0] 450,0 /-66,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 457,6] 407,6 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/247. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1138. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Tóth Ferenc, Tóth Imre és Pichler Imre László képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
   2  Egyetemek, főiskolák [172 353,0] 181 353,0 /+9000,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés [175 725,5] 173 725,5 /-2000,0 bev./ 
                3  Dologi kiadások [106 274,3] 108 274,3 /+2000,0 kiad./ 
           2  Felhalmozási költségvetés [11 013,2] 4 013,2 /-7000,0 bev./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/790. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1139. Farkas Imre képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
   2  Egyetemek, főiskolák [172 353,0] 170 353,0 /-2000,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [106 274,3] 104 274,3 /-2000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 636. (247. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 256. (790. sz. jav. - ),264. (790. sz. jav. - ),483. (790. sz. jav. - 
),822. (790. sz. jav. - ),1026. (790. sz. jav. - ),1215. (790. sz. jav. - ),1387. (790. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/57. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1140. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
   2  Egyetemek, főiskolák [172 353,0] 173 610,0 /+1257,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             4  Ellátottak pénzbeli juttatásai [26 387,6] 27 644,6 /+1257,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/691. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1141. Pánczél Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       [1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai] [ 48,0]  /-48,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
              [4  Kormányzati beruházás] [ 48,0]  /-48,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/742. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 92. (57. sz. jav. - ),1664. (57. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 942. (691. sz. jav. - ),1221. (691. sz. jav. - ),1296. (691. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95. (742. sz. jav. - ),1001. (742. sz. jav. - ),1671. (742. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1142. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       [1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai] [ 48,0]  /-48,0 tám./ 
            [2  Felhalmozási költségvetés] 
                [4  Kormányzati beruházás] [ 48,0]  /-48,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1143. Dr. Mikes Éva képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       [1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai] [ 48,0]  /-48,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [4  Kormányzati beruházás] [ 48,0]  /-48,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1336. (266. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/266. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1144. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását 
javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 48,0] 6,0 /-42,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 48,0] 6,0 /-42,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/372. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1145. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 48,0] 25,5 /-22,5 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás [ 48,0] 25,5 /-22,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/732. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 451. (372. sz. jav. - ),1287. (372. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1278. (732. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1146. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 48,0] 14,0 /-34,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 48,0] 14,0 /-34,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/178. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1147. Balla Mihály Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 48,0] 28,0 /-20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 48,0] 28,0 /-20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/610. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 999. (178. sz. jav. - ),1260. (178. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 674. (610. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1148. Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Tóth Imre, Kékkői Zoltán József, dr. 
Szentgyörgyvölgyi Péter és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       4 Kerekegyházi Móra Ferenc általános iskola 
          rekonstrukciója  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/744. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1149. Fülöp István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       4 Déri Miksa Szakközépiskola felújítása - I. ütem  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/598. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1150. Püski András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 260. (744. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142. (598. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       4  Középkerti Általános Iskola felújítása,  
        Hajdúböszörmény  700,0 /+700,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  700,0 /+700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/41. számon. 
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. 
 
 1151. Dr. Fenyvesi Máté képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4 Katymári Általános Iskola diákélelmezés támogatása  3,0 /+3,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  3,0 /+3,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/357. számon. 
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. 
 
 1152. Kékkői Zoltán József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       4 Szent Imre Katolikus Iskola rekonstrukciója  5,5 /+5,5 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  5,5 /+5,5 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 188. (41. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 333. (357. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/160. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1153. Varga Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási beruházások 
         1 Tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, és 
            Általános Iskola Kollégium felújítása  650,0 /+650,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  650,0 /+650,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/651. számon. 
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. 
 
 1154. Varga Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási beruházások 
         1 Tiszafüredi Hámori András Műszaki Szakközépiskola, 
            Szakmunkásképző és Általános Iskola felújítása  500,0 /+500,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                 4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/652. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 331. (160. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1064. (651. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1044. (652. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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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. 
 
 1155. Molnár Oszkár és Lenártek András képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 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  Edelényi Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola felújítása,  
          bővítése, sportcsarnok építése  900,0 /+900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  900,0 /+900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/306. számon. 
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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1156. Dr. Vitányi István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási beruházások 
          8  Nagykereki általános iskola tornatermének megépítése  120,0 /+120,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                  4  Kormányzati beruházás  120,0 /+120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/296. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 520. (306. sz. jav. - ),559. (306. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169. (296. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- 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. 
 
 1157. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 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./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/302. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1158. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       8 Siófoki kollégium-bővítés  680,0 /+680,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás  680,0 /+680,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/217. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 161. (302. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1016. (217. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1159. Dr. Gógl Árpád képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       8 Seregélyesi Mezőgazdasági Gépész Szakközép Iskola  
       fejlesztése, bővítése  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/360. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1160. Selmeczi Gabriella képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       8  Törökbálinti Bálint Márton Általános Iskola bővítése  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/142. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1161. Dr. Gógl Árpád képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8 jogcím-csoport  felvé-
telével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1318. (360. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 300. (142. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       8 Csőszi Általános Iskola bővítése  120,0 /+120,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  120,0 /+120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/363. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1162. Selmeczi Gabriella képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10  Sóskúti Általános Iskola bővítése  140,0 /+140,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  140,0 /+140,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/140. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi 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. 
 
 1163. Selmeczi Gabriella képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       11  Tárnoki Rákóczi Ferenc Általános Iskola fejlesztése, bővítése  140,0
 /+140,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1116. (363. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178. (140. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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             4  Kormányzati beruházás  140,0 /+140,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/141. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1164. Dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     12 Dunaújvárosi József Attila Általános Iskola 240 férőhelyes 
          kollégiummá történő átalakítása  350,0 /+350,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  350,0 /+350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/326. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1165. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 
12. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       12 Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola támogatása  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1118. (141. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 824. (326. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 400. (553. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/553. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1166. Márton Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       12  Mikepércs településen új óvoda létesítése  250,0 /+250,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/190. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1167. Pichler Imre László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       12 A Mozsgói Általános Iskola rekonstrukciója  70,0 /+70,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  70,0 /+70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/792. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1239. (190. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 936. (792. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1168. Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      12 Győri Evangélikus Általános Iskola tornaterem 
           beruházás  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/350. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1169. Dr. Czira Szabolcs képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       12 Nagykőrös, Kossuth Lajos Általános Iskola bővítéses  
      rekonstrukciója  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/179. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 524. (350. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 259. (179. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1170. Dr. Czira Szabolcs képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       12 Nagykőrös, Ádám László Szakközépiskola és Szakiskola  
        bővítéses rekonstrukciója  328,7 /+328,7 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  328,7 /+328,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/180. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1171. Tállai András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       12 Kisgyőr községben általános iskola építése  270,0 /+270,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  270,0 /+270,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/417. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi 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. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 332. (180. sz. jav. - ),925. (180. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 530. (417. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1172. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       12 Nyíradony Város Önkormányzatának a Diákotthon épületének  
           bővítése és rekonstrukciója középiskolai oktatás és kollégiumi  
           férőhelyek kialakítása  349,2 /+349,2 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  349,2 /+349,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/261. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1173. Vincze László, dr. Fenyvesi Máté és Kékkői Zoltán József képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 12. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       12 Sándorfalva Művelődési Központ építése  380,6 /+380,6 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  380,6 /+380,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/511. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi 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. 
 
 1174. Nógrádi László, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 12. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 830. (261. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 184. (511. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       12 Becsehely Általános Iskola jogszabályi működési feltételeinek 
            kialakítása  489,0 /+489,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás  489,0 /+489,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/284. számon. 
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. 
 
 1175. Dr. Gyimesi Endre, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 12. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     12 Zalaegerszeg, Ganz Ábrahám Szakközépiskola, a szakmunkásképző 
            és a kollégium bővítéses rekonstrukciója  628,3 /+628,3 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  628,3 /+628,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/382. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1176. Dr. Gyimesi Endre, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 12. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     12 Zalaegerszeg, Kovács Károly tagkollégium bővítése és 
           rekonstrukciója  616,7 /+616,7 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  616,7 /+616,7 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1002. (284. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 991. (382. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/383. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1177. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       12 Szarvas településen óvoda építése  120,0 /+120,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  120,0 /+120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/424. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1178. Dr. Hörcsik Richárd képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       12  Sátoraljaújhelyi V. István szakközépiskola rekonstrukciója  572,0
 /+572,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  572,0 /+572,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/540. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1011. (383. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1539. (424. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1544. (540. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1179. Dr. Gyimesi Endre, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím új 12. jogcím-csoport 
módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       12 Zalaegerszeg, Teleki Blanka Szakkollégium bővítéses  
       rekonstrukciója  458,4 /+458,4 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  458,4 /+458,4 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/281. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1180. Domokos László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      13 Gyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/430. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1048. (281. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 812. (430. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 541 - 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1181. Stolár Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       12 Kistérségi igényeket kielégítő tornaterem építése Kertán I. ütem  70,0
 /+70,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  70,0 /+70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/684. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1182. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 
18. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       18 Debreceni Epreskert utcai Általános Iskola fejlesztése  185,4 /+185,4 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  185,4 /+185,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/551. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi 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. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 930. (684. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 555. (551. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1183. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 
19. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       19 Nagymacs Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola bővítése  150,0
 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/559. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi 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. 
 
 1184. Halász János, Kósa Lajos és dr. Pósán László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 
20. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Debreceni Hatvani István Kollégium kiváltása  185,4 /+185,4 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  185,4 /+185,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/552. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi 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. 
 
 1185. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Vincze László, Steinerné Vasvári Éva és Dobó László 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 2. 
alcím 3. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 557. (559. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 558. (552. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Normatív finanszírozás 
      3  Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 
         1  Humánszolgáltatások normatív állami támogatása[65 110,0] 67 110,0 /+2000,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [65 110,0] 67 110,0 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/694. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1186. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Garamvölgyi György, Pichler Imre László, 
Tóth Ferenc és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 2. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Normatív finanszírozás 
       17  Gyakorlóiskolák normatív támogatása [ 97,0] 129,4 /+32,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 26,3] 35,1 /+8,8 kiad./ 
                2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 8,4] 11,2 /+2,8 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 62,3] 83,1 /+20,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/696. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (694. sz. jav. - ),124. (694. sz. jav. - ),390. (694. sz. jav. - ),507. 
(694. sz. jav. - ),544. (694. sz. jav. - ),944. (694. sz. jav. - ),1285. (694. sz. jav. - ),1444. (694. sz. jav. - ),1638. (694. sz. jav. - ),1644. 
(694. sz. jav. - ),1645. (694. sz. jav. - ),1699. (694. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16. (696. sz. jav. - ),928. (696. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltak-
kal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1187. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       17 Középiskolák tehetséggondozó programja  100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/683. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1188. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 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 [ 369,0] 100,0 /-269,0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                1  Intézményi beruházási kiadások [ 369,0] 100,0 /-269,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1209. (683. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1189. Balsay István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM 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 [ 369,0] 119,0 /-250,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 369,0] 119,0 /-250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/225. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1190. Tóth István, Tóth Gábor, Parragh Dénes és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 4. alcím 20. jogcím-csoport módo-
sítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       20  Oktatási nyilvántartások korszerűsítése [ 369,0] 100,0 /-269,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 369,0] 100,0 /-269,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/76. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1483. (225. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 603. (76. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1191. Schmidt Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 4. alcím 21. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       [21  Oktatási infokommunikációs technológia] [ 97,0]  /-97,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
            [ 1  Személyi juttatások] [ 19,0]  /-19,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 6,0]  /-6,0 kiad./ 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 72,0]  /-72,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/608. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1192. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 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] [ 97,0]  /-97,0 tám./ 
             [1  Működési költségvetés] 
                 [1  Személyi juttatások] [ 19,0]  /-19,0 kiad./ 
                 [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 6,0]  /-6,0 kiad./ 
                 [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 72,0]  /-72,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 720. (608. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1193. Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Juhos 
Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. Simicskó István, 
Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 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] [ 97,0]  /-97,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
            [1  Személyi juttatások] [ 19,0]  /-19,0 kiad./ 
            [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 6,0]  /-6,0 kiad./ 
            [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 72,0]  /-72,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/467. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1194. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 4. alcím 28. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       28  Sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésének segítése [ 68,0] 168,0
 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 7,2] 67,2 /+60,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 12,0] 52,0 /+40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/685. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 374. (467. sz. jav. - ),587. (467. sz. jav. - ),740. (467. sz. jav. - 
),1099. (467. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1210. (685. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1195. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Garamvölgyi György, Pichler Imre László, 
Tóth Ferenc és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       4  Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak [ 39,0] 470,3 /+431,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 1,0] 2,0 /+1,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [0,3] 0,6 /+0,3 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 37,7] 467,7 /+430,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/760. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1196. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése] [ 640,0]  /-
640,0 tám./ 
        [ 1  Működési költségvetés] 
            [ 1  Személyi juttatások] [ 485,0]  /-485,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 155,0]  /-155,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/638. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 11. (760. sz. jav. - ),150. (760. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1499. (638. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1197. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése] [ 640,0]  /-
640,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 485,0]  /-485,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 155,0]  /-155,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/206. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1198. Borkó Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek]  
      [működtetése] [ 640,0]  /-640,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 485,0]  /-485,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 155,0]  /-155,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/229, 514. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489. (206. sz. jav. - ),623. (206. sz. jav. - ),848. (206. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 394. (229. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1199. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 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] [ 640,0]  /-640,0 tám./ 
               [1  Működési költségvetés] 
                   [1  Személyi juttatások] [ 485,0]  /-485,0 kiad./ 
                   [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 155,0]  /-155,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1200. Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 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] [ 640,0]  /-
640,0 tám./ 
         [ 1  Működési költségvetés] 
            [ 1  Személyi juttatások] [ 485,0]  /-485,0 kiad./ 
            [ 2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 155,0]  /-155,0 kiad./ 
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 Indokolás: T/17700/354. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1201. Tóth Gábor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése] [ 640,0]  /-
640,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 485,0]  /-485,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 155,0]  /-155,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/376. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1202. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 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] [ 640,0]  /-
640,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 485,0]  /-485,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 155,0]  /-155,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 676. (354. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 462. (376. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/447. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1203. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport el-
hagyását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése] [ 640,0]  /-
640,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 485,0]  /-485,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 155,0]  /-155,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/450. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1204. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. 
alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 347. (447. sz. jav. - ),1284. (447. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 599. (450. sz. jav. - ),840. (450. sz. jav. - ),893. (450. sz. jav. - 
),1072. (450. sz. jav. - ),1117. (450. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése] [ 640,0]  /-
640,0 tám./ 
              [1  Működési költségvetés] 
                  [1  Személyi juttatások] [ 485,0]  /-485,0 kiad./ 
                  [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 155,0]  /-155,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/461. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1205. Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Juhos 
Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. Simicskó István, 
Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 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 [ 640,0]  /-640,0 tám./ 
         [ 1  Működési költségvetés] 
            [ 1  Személyi juttatások] [ 485,0]  /-485,0 kiad./ 
            [ 2  Munkaadókat terhelő járulékokg [ 155,0]  /-155,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/466. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 712. (461. sz. jav. - ),834. (461. sz. jav. - ),1055. (461. sz. jav. - 
),1079. (461. sz. jav. - ),1112. (461. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 705. (466. sz. jav. - ),1290. (466. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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 1206. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 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] [ 640,0]  /-
640,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 485,0]  /-485,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 155,0]  /-155,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/470. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1207. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 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] [ 640,0]  /-
640,0 tám./  
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 485,0]  /-485,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 155,0]  /-155,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/474. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 717. (470. sz. jav. - ),1291. (470. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 710. (474. sz. jav. - ),1105. (474. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1208. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek  
             működtetése] [ 640,0]  /-640,0 tám./ 
             [1  Működési költségvetés] 
                  [1  Személyi juttatások] [ 485,0]  /-485,0 kiad./ 
                  [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 155,0]  /-155,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/661. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1209. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
      [ 34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése] [ 640,0]  /-
640,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 485,0]  /-485,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 155,0]  /-155,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/683. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 738. (661. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1187. (683. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1210. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése] [ 640,0]  /-
640,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 485,0]  /-485,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 155,0]  /-155,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/685. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1211. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése] [ 640,0]  /-
640,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 485,0]  /-485,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 155,0]  /-155,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/712. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1194. (685. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1497. (712. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1212. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése] [ 640,0]  /-
640,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 485,0]  /-485,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 155,0]  /-155,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/715. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1213. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése] [ 640,0]  /-
640,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 485,0]  /-485,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 155,0]  /-155,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/717. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1498. (715. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1500. (717. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1214. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 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] [ 640,0]  /-
640,0 tám./ 
         [ 1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 485,0]  /-485,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 155,0]  /-155,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/758. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem 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. 
 
 1215. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Tóth Ferenc, Tóth Imre és Pichler Imre László képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elha-
gyását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
      [ 34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése] [ 640,0]  /-
640,0 tám./ 
             [1  Működési költségvetés] 
                [1  Személyi juttatások] [ 485,0]  /-485,0 kiad./ 
                [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 155,0]  /-155,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/790. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85. (758. sz. jav. - ),496. (758. sz. jav. - ),803. (758. sz. jav. - 
),1035. (758. sz. jav. - ),1400. (758. sz. jav. - ),1649. (758. sz. jav. - ),1650. (758. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 256. (790. sz. jav. - ),264. (790. sz. jav. - ),483. (790. sz. jav. - 
),822. (790. sz. jav. - ),1026. (790. sz. jav. - ),1138. (790. sz. jav. - ),1387. (790. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1216. Kékkői Zoltán József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM 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 [ 640,0] 90,0 /-
550,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 485,0] 68,2 /-416,8 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 155,0] 21,8 /-133,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/161. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1217. Demeter Ervin képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM 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 [ 640,0] 4,2 /-
635,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 485,0] 4,0 /-481,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 155,0] 0,2 /-154,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/632. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 626. (161. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 243. (632. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1218. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 43. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [43  Kiemelkedő intézményi teljesítmény támogatása][ 437,0]  /-437,0 tám./ 
              [1  Működési költségvetés] 
                   [1  Személyi juttatások] [ 150,0]  /-150,0 kiad./ 
                   [ 2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 48,0]  /-48,0 kiad./ 
                     [3  Dologi kiadások] [ 129,5]  /-129,5 kiad./ 
                     [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 9,5]  /-9,5 
kiad./ 
               [ 2  Felhalmozási költségvetés] 
                     [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 100,0]  /-100,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1219. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. 
alcím 43. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [43  Kiemelkedő intézményi teljesítmény támogatása][ 437,0]  /-437,0 tám./ 
               [1  Működési költségvetés] 
                   [1  Személyi juttatások] [ 150,0]  /-150,0 kiad./ 
                   [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 48,0]  /-48,0 kiad./ 
                   [3  Dologi kiadások] [ 129,5]  /-129,5 kiad./ 
                   [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 9,5]  /-9,5 kiad./ 
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               [2  Felhalmozási költségvetés] 
                  [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 100,0]  /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/456. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1220. Koncz Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 43. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [43  Kiemelkedő intézményi teljesítmény támogatása][ 437,0]  /-437,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 150,0]  /-150,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 48,0]  /-48,0 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 129,5]  /-129,5 kiad./ 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 9,5]  /-9,5 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 100,0]  /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/413. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1221. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 43. jogcím-csoport elhagyását ja-
vasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 708. (456. sz. jav. - ),1548. (456. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 860. (413. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [43  Kiemelkedő intézményi teljesítmény támogatása][ 437,0]  /-437,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 150,0]  /-150,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 48,0]  /-48,0 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 129,5]  /-129,5 kiad./ 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 9,5]  /-9,5 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 100,0]  /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/691. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1222. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 7. alcím 14. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
       [14  OM belső informatika fejlesztése] [ 44,0]  /-44,0 tám./ 
             [2  Felhalmozási költségvetés] 
                 [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 44,0]  /-44,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 942. (691. sz. jav. - ),1140. (691. sz. jav. - ),1296. (691. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1223. Kontrát Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 7. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
       14  OM belső informatika fejlesztése [ 44,0] 34,0 /-10,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 44,0] 34,0 /-10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/143. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1224. Kontrát Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 7. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
       14  OM belső informatika fejlesztése [ 44,0] 34,0 /-10,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 44,0] 34,0 /-10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/144. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1225. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 7. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
       14  OM belső informatika fejlesztése [ 44,0] 11,3 /-32,7 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (143. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 349. (144. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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             1  Intézményi beruházási kiadások [ 44,0] 11,3 /-32,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/258. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1226. Dr. Mikes Éva képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 7. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
       14  OM belső informatika fejlesztése [ 44,0] 3,0 /-41,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 44,0] 3,0 /-41,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/265. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1227. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 7. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
       14  OM belső informatika fejlesztése [ 44,0] 1,0 /-43,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 44,0] 1,0 /-43,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 162. (258. sz. jav. - ),882. (258. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1337. (265. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 154. (282. sz. jav. - ),876. (282. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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 Indokolás: T/17700/282. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1228. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 7. alcím 14. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
       14  OM belső informatika fejlesztése [ 44,0] 12,4 /-31,6 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 44,0] 12,4 /-31,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/365. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1229. Németh Szilárd képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 7. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
       14  OM belső informatika fejlesztése [ 44,0] 4,0 /-40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 44,0] 4,0 /-40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/412. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 313. (365. sz. jav. - ),424. (365. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1267. (412. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1230. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 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 [ 44,0] 4,0 /-40,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                   1  Intézményi beruházási kiadások [ 44,0] 4,0 /-40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/454. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1231. Dr. Nagy Gábor Tamás, Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 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 [ 44,0] 4,0 /-40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 44,0] 4,0 /-40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/465. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 706. (454. sz. jav. - ),1119. (454. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1350. (465. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1232. Dr. Bóka István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 7. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     7  Egyéb feladatok támogatása 
       14  OM belső informatika fejlesztése [ 44,0] 6,5 /-37,5 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            1  Intézményi beruházási kiadások [ 44,0] 6,5 /-37,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/636. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1233. Demeter Ervin képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 7. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
       14  OM belső informatika fejlesztése [ 44,0] 4,0 /-40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 44,0] 4,0 /-40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/619. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 539. (636. sz. jav. - ),702. (636. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 242. (619. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1234. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 7. alcím 14. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
       14  OM belső informatika fejlesztése [ 44,0] 10,5 /-33,5 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               1  Intézményi beruházási kiadások [ 44,0] 10,5 /-33,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/734. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1235. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Garamvölgyi György, Pichler Imre László, 
Tóth Ferenc, Tóth Imre és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 12. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Felújítások központi támogatása 
       3  Közoktatási felújítási programok  2 000,0 /+2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  2 000,0 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/750. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1246. (734. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (750. sz. jav. - ),234. (750. sz. jav. - ),408. (750. sz. jav. - 
),427. (750. sz. jav. - ),547. (750. sz. jav. - ),591. (750. sz. jav. - ),979. (750. sz. jav. - ),1311. (750. sz. jav. - ),1367. (750. sz. jav. - 
),1523. (750. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1236. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM 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 [ 194,0] 394,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 62,9] 75,4 /+12,5 kiad./ 
               2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 20,1] 24,1 /+4,0 kiad./ 
                 3  Dologi kiadások [ 74,0] 257,5 /+183,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/695. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1237. Karsai Péter képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM 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 [ 194,0] 354,0 /+160,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 62,9] 72,9 /+10,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 20,1] 23,3 /+3,2 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 74,0] 220,8 /+146,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/69. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1238. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 30. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok  2 876,6 tám. 
    30  Fejezeti tartalék  2 876,6 tám. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1553. (695. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1552. (69. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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       2  Fejezeti államháztartási tartalék [2 876,6] 876,6 /-2000,0 kiad./ 
 [2 876,6] 876,6 /-2000,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/794. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 1239. Márton Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Egészségügyi Minisztérium igazgatása 
     1  EüM Központi Igazgatás [2 596,8] 2 346,8 /-250,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 660,1] 1 526,1 /-134,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 492,2] 426,2 /-66,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 526,7] 476,7 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/190. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1240. Dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Egészségügyi Minisztérium igazgatása 
     1  EüM Központi Igazgatás [2 596,8] 2 346,8 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 660,1] 1 526,1 /-134,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 492,2] 426,2 /-66,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 526,7] 476,7 /-50,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136. (794. sz. jav. - ),1129. (794. sz. jav. - ),1298. (794. sz. jav. - 
),1455. (794. sz. jav. - ),1511. (794. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1166. (190. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/389. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi 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. 
 
 1241. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Egészségügyi Minisztérium igazgatása 
     1  EüM Központi Igazgatás [2 596,8] 2 346,8 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [1 660,1] 1 526,1 /-134,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 492,2] 426,2 /-66,0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 526,7] 476,7 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/458. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1242. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, 
Lukács Mihály, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasol-
ják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Egészségügyi Minisztérium igazgatása 
     1  EüM Központi Igazgatás [2 596,8] 2 346,8 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 660,1] 1 526,1 /-134,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 492,2] 426,2 /-66,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 526,7] 476,7 /-50,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1340. (389. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 711. (458. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 572 - 

 
 Indokolás: T/17700/562. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1243. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Egészségügyi Minisztérium igazgatása 
     1  EüM Központi Igazgatás [2 596,8] 2 346,8 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [1 660,1] 1 526,1 /-134,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 492,2] 426,2 /-66,0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 526,7] 476,7 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/453. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1244. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Egészségügyi Minisztérium igazgatása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 387. (562. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 703. (453. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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     1  EüM Központi Igazgatás [2 596,8] 2 346,8 /-250,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 660,1] 1 526,1 /-134,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 492,2] 426,2 /-66,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 526,7] 476,7 /-50,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1245. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Egészségügyi Minisztérium igazgatása 
     1  EüM Központi Igazgatás [2 596,8] 2 346,8 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 660,1] 1 526,1 /-134,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 492,2] 426,2 /-66,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 526,7] 476,7 /-50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/254. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1246. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 3. alcím módosítását java-
solják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Egészségügyi Minisztérium igazgatása 
     3  Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal [ 176,5] 210,0 /+33,5 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 917. (254. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 81,0] 96,0 /+15,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 24,9] 28,9 /+4,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 60,7] 75,2 /+14,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/734. számon. 
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. 
 
 1247. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat [21 543,5] 24 143,5 /+2600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [15 103,9] 16 303,9 /+1200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 889,1] 5 289,1 /+400,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [6 009,7] 7 009,7 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/723. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1248. Dr. Kelemen András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím kiegészítését javasolja a következő új 1. alcím  felvé-
telével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
    1 Gárdonyban ÁNTSZ iroda fenntartása  30,0 /+30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/523. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1234. (734. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1439. (723. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1095. (523. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1249. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 7. cím módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   7  Országos Vérellátó Szolgálat [2 863,3] 3 463,3 /+600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 079,3] 4 154,3 /+75,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 339,0] 1 364,0 /+25,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [5 542,0] 6 042,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/724. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1250. Varga Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       2  A Karcagi Kátai Gábor Kórház rekonstrukciójának II. üteme 3 100,0
 /+3100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  3 100,0 /+3100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/235. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 490. (724. sz. jav. - ),1115. (724. sz. jav. - ),1283. (724. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1404. (235. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 576 - 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1251. Dr. Bartha László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4 Szegedi Sebészeti Tömb létrehozása  180,0 /+180,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  180,0 /+180,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/137. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1252. Dr. Fenyvesi Máté képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       4 Jánoshalmi orvosi rendelő fejlesztése  10,0 /+10,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  10,0 /+10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/356. számon. 
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. 
 
 1253. Schmidt Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 556. (137. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 342. (356. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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    1  Beruházás 
         8 Mór város kórházának rekonstrukciója - I. ütem  250,0 /+250,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
                 4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/590. számon. 
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. 
 
 1254. Körömi Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       8  Országos Vérellátó Szolgálat Pécsi Regionális Vérellátó 
          Központ  829,8 /+829,8 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                 4  Kormányzati beruházás  829,8 /+829,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/90. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1255. Dr. Gógl Árpád képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       8 Polgárdi egészségügyi képző- és fejlesztőközpont kialakítása  50,0
 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1131. (590. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39. (90. sz. jav. - ),40. (90. sz. jav. - ),41. (90. sz. jav. - ),42. (90. sz. 
jav. - ),43. (90. sz. jav. - ),1101. (90. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/362. számon. 
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. 
 
 1256. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Arnóth 
Sándor, Kiss Attila, dr. Tiba István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       8 Debreceni járó- és fekvőbeteg centrum I. szakasza  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/569. számon. 
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. 
 
 1257. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       8  Szentes, Bugyi István Kórház Sebészeti tömbjének  
         kialakítása  2 500,0 /+2500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  2 500,0 /+2500,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 602. (362. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 588. (569. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 253. (150. sz. jav. - ),577. (150. sz. jav. - ),1049. (150. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 



- 579 - 

 Indokolás: T/17700/150. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1258. Ékes József és Stolár Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       8 Az Ajkai Magyar Imre Kórház épület felújítására címzett támogatás  458,0
 /+458,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  458,0 /+458,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/748. számon. 
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. 
 
 1259. Czerván György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       8 Nagykáta Városi Szakorvosi Rendelőintézet felújítása  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/165. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 590. (748. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 199. (165. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1260. Bebes István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       8 A körmendi Batthyány-Strattmann László Kórház  
        Rendelőintézet rekonstrukciója  1 534,0 /+1534,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 534,0 /+1534,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/178. számon. 
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. 
 
 1261. Szalay Ferenc és Balla György képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       8 Szolnoki MÁV Kórház rekonstrukciója  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/313. számon. 
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. 
 
 1262. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 999. (178. sz. jav. - ),1146. (178. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 578. (313. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 A Nyíradonyi Mentőállomás és Központi Ügyelet 
         építése  59,1 /+59,1 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  59,1 /+59,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/287. számon. 
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. 
 
 1263. Sági József és dr. Hende Csaba képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 9. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      9 Járóbeteg - ellátás fejlesztése (Szombathelyi SZTK áthelyezése) 1 200,0
 /+1200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/601. számon. 
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. 
 
 1264. Balsay István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       10  Pusztaszabolcs mentőállomás építése  42,1 /+42,1 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  42,1 /+42,1 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 987. (287. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1012. (601. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/223. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1265. Németh Szilárd képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       11  Csepeli mentőállomás fejlesztése  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/411. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1266. Németh Szilárd képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       16  Csepeli mammográfia központ kialakítása  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/406. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 854. (223. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 552. (411. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 922. (406. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1267. Németh Szilárd képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       16 Röntgen berendezés beszerzése - Csepel  40,0 /+40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  40,0 /+40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/412. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1268. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       16 Siófoki fürdőház és Gyógyközpont támogatása  1 200,0 /+1200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/215. számon. 
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. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1229. (412. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1022. (215. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1269. Lenártek András, dr. Répássy Róbert és dr. Ódor Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 16. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       16 B-A-Z Megyei Kórház rekonstrukciója  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/305. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1270. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő 
új 16. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       16 Miskolci Önkormányzat „Őszi Napsugár Otthon” rekonstrukciója  540,0
 /+540,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  540,0 /+540,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/307. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1271. Fülöp István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 73. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1017. (305. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172. (307. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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    1  Beruházás 
      73 Területi Kórház Mátészalka felújítása - I. ütem  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/600. számon. 
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. 
 
 1272. Dr. Schvarcz Tibor, Kárpáti Zsuzsa, dr. Garai István, dr. Nyul István és dr. Kökény 
Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fe-
jezet 10. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       6  21 lépés az egészségügy megújításáért [1 750,0] 1 950,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás [ 150,0] 350,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/97. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1273. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését ja-
vasolják a következő új 71. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       71 Népegészségügyi program  4 500,0 /+4500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok  500,0 /+500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1751. (600. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (97. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 586 - 

             3  Dologi kiadások  3 000,0 /+3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/728. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1274. Szijjártó Péter képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 76. jogcím-csoport  fel-
vételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       76  Ápolói hűségjutalom bevezetése  15 000,0 /+15000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  15 000,0 /+15000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/294. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1275. Tóth István és Tóth Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 3. alcím kiegészítését javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatokXXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     3  Átfogó Fejlesztési Terv előkészítése és NFT egészségügyi 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1433. (728. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (294. sz. jav. - ),140. (294. sz. jav. - ),440. (294. sz. jav. - 
),442. (294. sz. jav. - ),455. (294. sz. jav. - ),968. (294. sz. jav. - ),1476. (294. sz. jav. - ),1481. (294. sz. jav. - ),1518. (294. sz. jav. - 
),1744. (294. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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            és szociális tervezési feladatai 
         29  Fogyatékosügyi program támogatása  260,0 /+260,0 tám./ 
              1  Működési költségvetés 
                  5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  260,0 /+260,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/72. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1276. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 16. alcím 1. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16  Alapítványok támogatása 
       1  Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány támogatása[ 261,9] 350,0 /+88,1 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 261,9] 350,0 /+88,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/730. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1277. Dr. Schvarcz Tibor, Kárpáti Zsuzsa, dr. Garai István, dr. Nyul István és dr. Kökény 
Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fe-
jezet 10. cím 16. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16  Alapítványok támogatása 
       1  Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány támogatása[ 261,9] 311,9 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1419. (72. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 545. (730. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 261,9] 311,9 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/96. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1278. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 16. alcím 3. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16  Alapítványok támogatása 
       3  Gézengúz Alapítvány támogatása [ 17,5] 40,0 /+22,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 17,5] 40,0 /+22,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/732. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1279. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 20. alcím 10. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
       10  Magyar Vöröskereszt támogatása [ 194,0] 250,0 /+56,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 194,0] 250,0 /+56,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (96. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1145. (732. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 589 - 

 
 Indokolás: T/17700/736. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1280. Dr. Schvarcz Tibor, Kárpáti Zsuzsa, dr. Garai István és dr. Nyul István képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 20. alcím 
10. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
       10  Magyar Vöröskereszt támogatása [ 194,0] 229,0 /+35,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 194,0] 229,0 /+35,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/98. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1281. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 20. alcím 18. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
       18  Rákbetegek szervezeteinek támogatása [ 52,4] 62,4 /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 52,4] 62,4 /+10,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1551. (736. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62. (98. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344. (726. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/726. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1282. Vincze László, dr. Fenyvesi Máté és Kékkői Zoltán József képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 20. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 19. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
       19 Mozgáskorlátozottak Egyesülétének Országos Szövetségének  
        támogatása  100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/505. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1283. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet kiegészítését javasolják a követke-
ző új 12. cím  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   12 Véradás-szervezés támogatása  150,0 /+150,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/724. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 239. (505. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 490. (724. sz. jav. - ),1115. (724. sz. jav. - ),1249. (724. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 
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- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

 1284. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím mó-
dosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   1  Pénzügyminisztérium igazgatása [4 299,6] 3 939,6 /-360,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 062,7] 2 862,7 /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 872,4] 812,4 /-60,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 071,2] 971,2 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/447. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1285. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Vincze László, Steinerné Vasvári Éva és Dobó László 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím mó-
dosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   1  Pénzügyminisztérium igazgatása [4 299,6] 3 899,6 /-400,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 062,7] 2 862,7 /-200,0 kiad./ 
                2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 872,4] 772,4 /-100,0 kiad./ 
                  3  Dologi kiadások [1 071,2] 971,2 /-100,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 347. (447. sz. jav. - ),1202. (447. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (694. sz. jav. - ),124. (694. sz. jav. - ),390. (694. sz. jav. - ),507. 
(694. sz. jav. - ),544. (694. sz. jav. - ),944. (694. sz. jav. - ),1185. (694. sz. jav. - ),1444. (694. sz. jav. - ),1638. (694. sz. jav. - ),1644. 
(694. sz. jav. - ),1645. (694. sz. jav. - ),1699. (694. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/694. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1286. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   1  Pénzügyminisztérium igazgatása [4 299,6] 3 899,6 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 062,7] 2 862,7 /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 872,4] 772,4 /-100,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 071,2] 971,2 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1287. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   1  Pénzügyminisztérium igazgatása [4 299,6] 3 899,6 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 062,7] 2 862,7 /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 872,4] 772,4 /-100,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 071,2] 971,2 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/372. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 624. (151. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 451. (372. sz. jav. - ),1144. (372. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1288. Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   1  Pénzügyminisztérium igazgatása [4 299,6] 3 899,6 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 062,7] 2 862,7 /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 872,4] 772,4 /-100,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 071,2] 971,2 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/353. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1289. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   1  Pénzügyminisztérium igazgatása [4 299,6] 3 899,6 /-400,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 062,7] 2 862,7 /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 872,4] 772,4 /-100,0 kiad./ 
            3  Dologi kiadások [1 071,2] 971,2 /-100,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 673. (353. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1290. Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Juhos 
Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. Simicskó István, 
Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasol-
ják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   1  Pénzügyminisztérium igazgatása [4 299,6] 3 939,6 /-360,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 062,7] 2 862,7 /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 872,4] 812,4 /-60,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 071,2] 971,2 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/466. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1291. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím mó-
dosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   1  Pénzügyminisztérium igazgatása [4 299,6] 3 939,6 /-360,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 062,7] 2 862,7 /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 872,4] 812,4 /-60,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 071,2] 971,2 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/470. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 705. (466. sz. jav. - ),1205. (466. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 717. (470. sz. jav. - ),1206. (470. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1292. Dr. Bartha László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   1  Pénzügyminisztérium igazgatása [4 299,6] 3 899,6 /-400,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 062,7] 2 862,7 /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 872,4] 772,4 /-100,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 071,2] 971,2 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/133. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1293. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím mó-
dosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   1  Pénzügyminisztérium igazgatása [4 299,6] 3 899,6 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 062,7] 2 862,7 /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 872,4] 772,4 /-100,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 071,2] 971,2 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/446. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 628. (133. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1493. (446. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1294. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   1  Pénzügyminisztérium igazgatása [4 299,6] 4 099,6 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 071,2] 871,2 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1295. Dr. Kelemen András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   1  Pénzügyminisztérium igazgatása [4 299,6] 3 899,6 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 062,7] 2 862,7 /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 872,4] 772,4 /-100,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 071,2] 971,2 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/536. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1297. (832. 
sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. (832. sz. jav. - ),1560. 
(832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. (832. sz. jav. - ),1737. 
(832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 737. (536. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1296. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   1  Pénzügyminisztérium igazgatása [4 299,6] 3 899,6 /-400,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 062,7] 2 862,7 /-200,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 872,4] 772,4 /-100,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 071,2] 971,2 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/691. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1297. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   10  Magyar Államkincstár [15 705,3] 14 205,3 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [4 528,9] 3 028,9 /-1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 942. (691. sz. jav. - ),1140. (691. sz. jav. - ),1221. (691. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. 
sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. (832. sz. jav. - ),1560. 
(832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. (832. sz. jav. - ),1737. 
(832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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 1298. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok  3 413,3 tám. 
    10  Fejezeti tartalék  3 413,3 tám. 
       2  Fejezeti államháztartási tartalék [3 413,3] 1 413,3 /-2000,0 kiad./ 
 [3 413,3] 1 413,3 /-2000,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/794. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1299. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 14. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  14  Vállalkozások folyó támogatása 
    1  Egyedi támogatás 
       2  Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [3 000,0] 2 000,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136. (794. sz. jav. - ),1129. (794. sz. jav. - ),1238. (794. sz. jav. - 
),1455. (794. sz. jav. - ),1511. (794. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. 
sz. jav. - ),1297. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. (832. sz. jav. - ),1560. 
(832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. (832. sz. jav. - ),1737. 
(832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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 1300. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 17. cím 1. alcím 13. jogcím-csoport el-
hagyását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  17  Egyéb költségvetési kiadások 
    1  Vegyes kiadások 
       [13  Rendkívüli beruházási tartalék] [ 500,0]  /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1301. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 24. cím 3. alcím elhagyását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  24  Kormányzati rendkívüli kiadások 
     [3  Egységes adószámla bevezetésével kapcsolatos kiadások] [8 000,0]  /-
8000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. 
sz. jav. - ),1297. (832. sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. (832. sz. jav. - ),1560. 
(832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. (832. sz. jav. - ),1737. 
(832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. 
sz. jav. - ),1297. (832. sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. (832. sz. jav. - ),1560. 
(832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. (832. sz. jav. - ),1737. 
(832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1302. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 26. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolják: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  26  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 
    2  Egészségbiztosítási Alap támogatása 
       4  Központi költségvetésből járulék címen átadott  
            pénzeszköz [303 992,0] 342 992,0 /+39000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1303. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 32. cím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  32  Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés 
     1  A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása[238 100,0] 237 600,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/677. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. 
sz. jav. - ),1297. (832. sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1531. (832. sz. jav. - ),1560. 
(832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. (832. sz. jav. - ),1737. 
(832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 609. (677. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1304. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 32. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  32  Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés 
     1  A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása[238 100,0] 237 100,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/679. számon. 
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. 
 
 1305. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 32. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  32  Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés 
     1  A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása[238 100,0] 233 100,0 /-5000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/689. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1306. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 32. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  32  Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés 
     1  A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása[238 100,0] 237 600,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/675. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1320. (679. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 856. (689. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 957. (675. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1307. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 32. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  32  Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés 
     1  A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása[238 100,0] 237 600,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/674. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 

 1308. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
MINISZTÉRIUMA fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 
     1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása[3 442,2] 3 142,2 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 813,1] 1 679,1 /-134,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 548,5] 482,5 /-66,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 059,3] 959,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/469. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 921. (674. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 367. (469. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1309. Koncz Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 
     1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása[3 442,2] 3 142,2 /-300,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 813,1] 1 679,1 /-134,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 548,5] 482,5 /-66,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 059,3] 959,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/73. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1310. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 
     1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása[3 442,2] 3 142,2 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 813,1] 1 679,1 /-134,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 548,5] 482,5 /-66,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 059,3] 959,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/253. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1311. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Garamvölgyi György, Pichler Imre László, 
Tóth Ferenc, Tóth Imre és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 1. cím 1. alcím módosítását 
javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 766. (73. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 371. (253. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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  1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 
     1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása[3 442,2] 3 242,2 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 813,1] 1 679,1 /-134,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 548,5] 482,5 /-66,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/750. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1312. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 
     1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása[3 442,2] 3 142,2 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 813,1] 1 679,1 /-134,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 548,5] 482,5 /-66,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 059,3] 959,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/242. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1313. Dr. Nagy Andor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (750. sz. jav. - ),234. (750. sz. jav. - ),408. (750. sz. jav. - 
),427. (750. sz. jav. - ),547. (750. sz. jav. - ),591. (750. sz. jav. - ),979. (750. sz. jav. - ),1235. (750. sz. jav. - ),1367. (750. sz. jav. - 
),1523. (750. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 959. (242. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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  1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 
     1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma  
       igazgatása [3 442,2] 3 142,2 /-300,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 813,1] 1 679,1 /-134,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 548,5] 482,5 /-66,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 059,3] 959,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/74. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1314. Domokos László, dr. Latorcai János és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 
     1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása[3 442,2] 3 142,2 /-300,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
            1  Személyi juttatások [1 813,1] 1 679,1 /-134,0 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 548,5] 482,5 /-66,0 kiad./ 
            3  Dologi kiadások [1 059,3] 959,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/633. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1315. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, 
Lukács Mihály, Szijjártó Péter és Wintermantel Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 1. cím 1. alcím módosítását 
javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 
     1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása[3 442,2] 3 122,2 /-320,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 813,1] 1 669,1 /-144,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 772. (74. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 789. (633. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 548,5] 472,5 /-76,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 059,3] 959,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/558. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1316. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasol-
ják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 
     1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása[3 442,2] 3 142,2 /-300,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 813,1] 1 679,1 /-134,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 548,5] 482,5 /-66,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 059,3] 959,3 /-100,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1317. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Rogán Antal, Tirts 
Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 386. (558. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 1. cím 1. alcím 
módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 
     1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása[3 442,2] 3 142,2 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 813,1] 1 679,1 /-134,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 548,5] 482,5 /-66,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 059,3] 959,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/464. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1318. Dr. Gógl Árpád képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 
     1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása[3 442,2] 3 142,2 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 813,1] 1 679,1 /-134,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 548,5] 482,5 /-66,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 059,3] 959,3 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/360. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163. (464. sz. jav. - ),477. (464. sz. jav. - ),714. (464. sz. jav. - 
),934. (464. sz. jav. - ),1073. (464. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1159. (360. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1319. Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona és 
Erdős Norbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 2. cím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
   2  NKÖM Közgyűjtemények [11 829,0] 12 329,0 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 126,8] 626,8 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/339. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi 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. 
 
 1320. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
   2  NKÖM Közgyűjtemények [11 829,0] 12 829,0 /+1000,0 tám./ 
 1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 186,1] 4 186,1 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/679. számon. 
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. 
 
 1321. Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona és 
Erdős Norbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 6. cím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
   6  Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága [3 068,4] 3 468,4 /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 33,0] 433,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/338. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148. (339. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1304. (679. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 522. (338. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1322. Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona és 
Erdős Norbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím kiegészítését javasolják a következő új 2. alcím  felvéte-
lével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2 Kulturális feladatfinanszírozás 
       9  Nemzeti közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztési 
           program  800,0 /+800,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/337. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1323. Garamvölgyi György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím kiegészítését javasolja a következő új 5. 
alcím  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Egyéb feladatfinanszírozás 
       5  Határontúli magyarok kulturális támogatása  400,0 /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/203. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1069. (337. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1122. (203. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1324. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím 6. jogcím-csoport módosítását 
javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       6  Visegrádi palota rekonstrukciója [ 50,0] 200,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 50,0] 200,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/239. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1325. Balsay István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím 8. jogcím-csoport módosítását 
javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       8  Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának folytatása [ 150,0] 300,0
 /+150,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 150,0] 300,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/224. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1326. Stolár Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1113. (239. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1114. (224. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 611 - 

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
           9 Az iszkázi kultúrotthon felújítása  30,0 /+30,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés 
                    4  Kormányzati beruházás  30,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/762. számon. 
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, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1327. Püski András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       9  Civil Ház létrehozása, Hajdúnánás  70,0 /+70,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás  70,0 /+70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/43. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1328. Püski András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      9  Hajdúböszörményi Sillye Gábor Művelődési Központ 
          és Közösségi Ház felújítása  200,0 /+200,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1091. (762. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 196. (43. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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              4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/39. számon. 
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. 
 
 1329. Püski András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       9  Főtér rekonstrukció, Hajdúdorog  500,0 /+500,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/46. számon. 
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. 
 
 1330. Dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészíté-
sét javasolják a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       9 Dunaújvárosi Szalki-sziget és szabadstrand hasznosítása, kulturális 
          centrummá fejlesztése  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/328. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 197. (39. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195. (46. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 997. (328. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- 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. 
 
 1331. Kékkői Zoltán József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       9 Bogádmindszenti templom felújítása  6,0 /+6,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  6,0 /+6,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/162. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1332. Czerván György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       9 Bénye községi templom tetőszerkezetének felújítása  20,0 /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  20,0 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/164. számon. 
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, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 341. (162. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1093. (164. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1333. Dr. Fónagy János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       9 Bérházak és műemlék jellegű épületek felújításának megkezdése  300,0
 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/415. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1334. Tállai András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      9 Emőd városban művelődési központ építésének megkezdése  100,0
 /+100.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100.0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/416. számon. 
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. 
 
 1335. Dr. Mikes Éva képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 411. (415. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 976. (416. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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    30  Beruházás 
       9 Káptalani levéltár tetőszerkezetének felújítása  15,0 /+15,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  15,0 /+15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/264. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1336. Dr. Mikes Éva képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       9 Pécsi Bazilika állagmegóvó, és felújítási munkálatai, a déli  
         tetőszerkezet felújítása  48,0 /+48,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  48,0 /+48,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/266. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1337. Dr. Mikes Éva képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       9 Pécsi Bazilika állagmegóvó, és felújítási munkálatai, északi 
          tetőszerkezet felújítása  41,0 /+41,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  41,0 /+41,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 340. (264. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1143. (266. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/265. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1338. Dr. Gyimesi Endre, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 
30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       9 Zalaegerszeg, Bábszínház kialakítása a volt Ady Filmcentrum  
        épületében  428,8 /+428,8 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  428,8 /+428,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/277. számon. 
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. 
 
 1339. Manninger Jenő, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       9 Zalakaros térségi turisztikai és kulturális központ kialakítása, 
          mélygarázzsal  466,6 /+466,6 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  466,6 /+466,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/380. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1226. (265. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 582. (277. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 819. (380. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1340. Dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészíté-
sét javasolják a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      9 Dunaújvárosi Vidám Park területén művelődési, sport és rekreációs 
          központ kialakítása  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/389. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi 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. 
 
 1341. Firtl Mátyás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      9  A soproni Szent Mihály templom felújítása-I. ütem  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/537. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1240. (389. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1080. (537. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1342. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László és Kiss Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       9 Debreceni Csokonai Színház felújításának I. szakasza  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/557. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1343. Stolár Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       9 Nagyalásonyi Kultúrház felújítása  25,0 /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  25,0 /+25,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/686. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1344. Stolár Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 845. (557. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 335. (686. sz. jav. - ),339. (686. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       9 Adorjánházai közösségi ház építése a település 800 éves  
         évfordulójára  70,0 /+70,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  70,0 /+70,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/746. számon. 
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. 
 
 1345. Pichler Imre László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       9 Szigetvári „Vigadó” Kulturális Központ épületében befejezésére  200,0
 /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/731. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi 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. 
 
 1346. Pichler Imre László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       9 A Kultúrház és Kultúrpark felújítása, illetve építése Bogdásán  30,0
 /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  30,0 /+30,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1550. (746. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 554. (731. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/791. számon. 
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, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1347. Dr. Mikes Éva képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       9 Pécsi Bazilika állagmegóvó, és felújítási munkálatai, délkeleti torony 
          felújítása  216,5 /+216,5 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  216,5 /+216,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/262. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1348. Dr. Mikes Éva képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       9 Pécsi Bazilika állagmegóvó, és felújítási munkálatai, homlokzati  
            munkálatok  194,0 /+194,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  194,0 /+194,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1097. (791. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1749. (262. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/263. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1349. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       10 Budai Várbazár helyreállítása  2 000,0 /+2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  2 000,0 /+2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/207. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1350. Dr. Nagy Gábor Tamás, Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       10 Mária Magdolna templom helyreállítása  40,0 /+40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  40,0 /+40,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (263. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 265. (207. sz. jav. - ),1028. (207. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1231. (465. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/465. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1351. Dr. Kosztolányi Dénes képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       10 József Attila Színház rekonstrukciójának I. üteme  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/210. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1352. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      10 Halászbástya felújítása  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/475. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 317. (210. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1133. (475. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- 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. 
 
 1353. Molnár Oszkár, Lenártek András és dr. Ódor Ferenc képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       10 Az edelényi L'Huillier-Coburg kastély felújítása  350,0 /+350,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  350,0 /+350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/308. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi 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. 
 
 1354. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészíté-
sét javasolják a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       10 Búza téri vásárcsarnok műemlék jellegű épületének felújítása  400,0
 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/309. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 521. (308. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160. (309. sz. jav. - ),179. (309. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1355. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészíté-
sét javasolják a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       10 Avasi Kulturális Centrum létesítése  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/310. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi 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. 
 
 1356. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészíté-
sét javasolják a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       10 „Történelmi Avas” felújítása  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/311. számon. 
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. 
 
 1357. Kiss Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 526. (310. sz. jav. - ),549. (310. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187. (311. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      10 Hajdúnánási református templom orgonájának 
            felújítása  80,0 /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  80,0 /+80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/390. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1358. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10 jogcím-csoport  
felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       10 Budai várfal rekonstrukciójának megkezdése  200,0 /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/476. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1359. Dr. Nagy Gábor Tamás, Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10 jogcím-csoport  
felvételével: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 226. (390. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1520. (476. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       10 Graffiti mentesítés  600,0 /+600,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/460. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1360. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László és Kiss Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       11 Vekeri tavi ifjúsági tábor korszerűsítése  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/566. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1361. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 12. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      12 Balatoni Regionális Könyvtár támogatása  1 190,5 /+1190,5 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 190,5 /+1190,5 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 843. (460. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 978. (566. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/211. számon. 
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. 
 
 1362. Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona és 
Erdős Norbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 31. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       6  Közhasznú társaságok közhasznú feladatai [4 070,0] 5 070,0 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 070,0] 5 070,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/341. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1363. Gulyás József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 31. alcím 6. jogcím-csoport módosítását 
javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       6  Közhasznú társaságok közhasznú feladatai [4 070,0] 4 120,0 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 070,0] 4 120,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/824. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1067. (211. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1062. (341. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 752. (824. sz. jav. - ),1554. (824. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1364. Gulyás József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 31. alcím 12. jogcím-csoport módosítá-
sát 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 Közalapítvány [ 141,6] 167,6 /+26,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 141,6] 167,6 /+26,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/822. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1365. Pichler Imre László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 31. alcím 13. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       13  Politikatörténeti Alapítvány [ 256,5] 76,5 /-180,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 256,5] 76,5 /-180,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/727. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1557. (822. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1463. (727. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1366. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 31. alcím 13. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       13  Politikatörténeti Alapítvány [ 256,5] 56,5 /-200,0 tám./ 
             1  Működési költségvetés 
                 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 256,5] 56,5 /-200,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1367. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Garamvölgyi György, Pichler Imre László, 
Tóth Ferenc, Tóth Imre és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 31. alcím 13. jog-
cím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       13  Politikatörténeti Alapítvány [ 256,5] 56,5 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 256,5] 56,5 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/750. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (750. sz. jav. - ),234. (750. sz. jav. - ),408. (750. sz. jav. - 
),427. (750. sz. jav. - ),547. (750. sz. jav. - ),591. (750. sz. jav. - ),979. (750. sz. jav. - ),1235. (750. sz. jav. - ),1311. (750. sz. jav. - 
),1523. (750. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1368. Dr. Fenyvesi Máté, Kékkői Zoltán József és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 
31. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       13  Politikatörténeti Alapítvány [ 256,5] 251,5 /-5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 256,5] 251,5 /-5,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/512. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1369. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 31. 
alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       13  Politikatörténeti Alapítvány [ 256,5] 146,5 /-110,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 256,5] 146,5 /-110,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 914. (512. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 301. (367. sz. jav. - ),464. (367. sz. jav. - ),583. (367. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 



- 631 - 

 
 Indokolás: T/17700/367. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1370. Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona és 
Erdős Norbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 31. alcím 19. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását ja-
vasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      19  Filmszakmai támogatások 
         2  Magyar Történelmi Film Alapítvány [ 100,0] 400,0 /+300,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 100,0] 400,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/342. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi 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. 
 
 1371. Dr. Pető Iván képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 32. alcím 1. jogcím-csoport módosítását 
javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
       1  Kulturális nagyrendezvények és múzeumi szakmai programok  
       (Alfa-program) [ 70,0] 250,0 /+180,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/813. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 523. (342. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1372. (813. sz. jav. - ),1373. (813. sz. jav. - ),1454. (813. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1372. Dr. Pető Iván képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 32. alcím 3. jogcím-csoport módosítását 
javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
       3  A jövő könyvtára: a könyvtár a jövő [ 50,0] 250,0 /+200,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/813. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1373. Dr. Pető Iván képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 32. alcím 4. jogcím-csoport módosítását 
javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
       4  Levéltár és nyilvánosság [ 20,0] 70,0 /+50,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/813. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1374. Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona és 
Erdős Norbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 34. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1371. (813. sz. jav. - ),1373. (813. sz. jav. - ),1454. (813. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1371. (813. sz. jav. - ),1372. (813. sz. jav. - ),1454. (813. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Hazai művészeti fesztiválok és nagyrendezvények, művészeti  
          tevékenység támogatása 
       1  Nemzeti Örökség Program - Nemzeti évfordulók [ 200,0] 800,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 20,0] 620,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/340. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1375. A Kulturális bizottság  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 34. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 2. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Hazai művészeti fesztiválok és nagyrendezvények, művészeti tevékenység támogatása 
       2  Művészeti alkotótevékenység támogatása  200,0 /+200,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/834. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1376. Dr. Áder János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 34. alcím kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Hazai művészeti fesztiválok és nagyrendezvények, művészeti  
         tevékenység támogatása 
      4 Lébényi nagytemplom építésének 800. évfordulójának méltó 
         megünneplésére  15,0 /+15,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 486. (340. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát jelöli 
meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának összegére kizárólag 
a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot. 
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              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  15,0 /+15,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/252. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1377. Dr. Martonosi György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím elhagyását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [37  Audiovizuális archívum kialakítása] [4 800,0]  /-4800,0 tám./ 
         [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [4 800,0]  /-4800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/187. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1378. Borkó Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím elhagyását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [37  Audiovizuális archívum kialakítása] [4 800,0]  /-4800,0 tám./ 
         [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [4 800,0]  /-4800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/230. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 337. (252. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 447. (187. sz. jav. - ),846. (187. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 461. (230. sz. jav. - ),1052. (230. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1379. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím elhagyását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [37  Audiovizuális archívum kialakítása] [4 800,0]  /-4800,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [4 800,0]  /-4800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/245. számon. 
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. 
 
 1380. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím elhagyását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [37  Audiovizuális archívum kialakítása] [4 800,0]  /-4800,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [4 800,0]  /-4800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/279. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1381. Arnóth Sándor, Végh László, Lengyel Zoltán, Tóth Imre és Domokos László képviselők  
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím elhagyását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 723. (245. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 618. (279. sz. jav. - ),1042. (279. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [37  Audiovizuális archívum kialakítása] [4 800,0]  /-4800,0 tám./ 
         [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [4 800,0]  /-4800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/289. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1382. Firtl Mátyás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím elhagyását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [37  Audiovizuális archívum kialakítása] [4 800,0]  /-4800,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [4 800,0]  /-4800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/286. számon. 
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. 
 
 1383. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím elhagyását java-
solják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [37  Audiovizuális archívum kialakítása] [4 800,0]  /-4800,0 tám./ 
           [2  Felhalmozási költségvetés] 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 453. (289. sz. jav. - ),1031. (289. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135. (286. sz. jav. - ),145. (286. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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               [1  Intézményi beruházási kiadások] [4 800,0]  /-4800,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1384. Balogh József, Czerván György, Járvás István, Farkas Sándor, Kékkői Zoltán József, 
Lengyel Zoltán, dr. Szabó József Andor, Végh László és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. 
alcím elhagyását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [37  Audiovizuális archívum kialakítása] [4 800,0]  /-4800,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [4 800,0]  /-4800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/366. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1385. Borkó Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím elhagyását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [37  Audiovizuális archívum kialakítása] [4 800,0]  /-4800,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [4 800,0]  /-4800,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 471. (366. sz. jav. - ),929. (366. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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 Indokolás: T/17700/515. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1386. Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Vincze László, Balogh József és Kékkői Zoltán József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím elhagyását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [37  Audiovizuális archívum kialakítása] [4 800,0]  /-4800,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [4 800,0]  /-4800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/741. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1387. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Tóth Ferenc, Tóth Imre és Pichler Imre László képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. 
alcím elhagyását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [ 37  Audiovizuális archívum kialakítása] [4 800,0]  /-4800,0 tám./ 
          [ 2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [4 800,0]  /-4800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/790. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 463. (515. sz. jav. - ),1066. (515. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 443. (741. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 256. (790. sz. jav. - ),264. (790. sz. jav. - ),483. (790. sz. jav. - 
),822. (790. sz. jav. - ),1026. (790. sz. jav. - ),1138. (790. sz. jav. - ),1215. (790. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1388. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. Simicskó István, 
Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fe-
jezet 10. cím 37. alcím elhagyását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [37  Audiovizuális archívum kialakítása] [4 800,0]  /-4800,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [4 800,0]  /-4800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/479. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1389. Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím elhagyását java-
solják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [37  Audiovizuális archívum kialakítása] [4 800,0]  /-4800,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [4 800,0]  /-4800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/321. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 117. (479. sz. jav. - ),171. (479. sz. jav. - ),1543. (479. sz. jav. - 
),1693. (479. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 492. (321. sz. jav. - ),839. (321. sz. jav. - ),948. (321. sz. jav. - 
),1018. (321. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1390. Domokos László és Erdős Norbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítá-
sát javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 2 800,0 /-2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 2 800,0 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/425. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1391. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 1 800,0 /-3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 1 800,0 /-3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/170. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1392. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 613. (425. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 634. (170. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 2 000,0 /-2800,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 2 000,0 /-2800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/152. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1393. Vincze László, dr. Fenyvesi Máté és Kékkői Zoltán József képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. 
alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 4 500,0 /-300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 4 500,0 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/504. számon. 
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, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1394. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, 
Lukács Mihály, Szijjártó Péter és Wintermantel Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítá-
sát javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 800,0 /-4000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 800,0 /-4000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 895. (152. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 278. (504. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/570. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1395. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 3 600,0 /-1200,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 3 600,0 /-1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/153. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1396. Lasztovicza Jenő képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 2 400,0 /-2400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 2 400,0 /-2400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/238. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 378. (570. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 445. (153. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 956. (238. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1397. Dr. Kelemen András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 3 600,0 /-1200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 3 600,0 /-1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/522. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1398. Balla Mihály Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 1 200,0 /-3600,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 1 200,0 /-3600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/521. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1399. Czerván György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 100,0 /-4700,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 100,0 /-4700,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1126. (522. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 681. (521. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 644 - 

 
 Indokolás: T/17700/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1400. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fe-
jezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 4 032,0 /-768,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 4 032,0 /-768,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/758. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem 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. 
 
 1401. Dr. Simicskó István, dr. Hende Csaba, Dobó László, Szabó Ferenc és dr. Simon Miklós 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 2 800,0 /-2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 2 800,0 /-2000,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 630. (166. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85. (758. sz. jav. - ),496. (758. sz. jav. - ),803. (758. sz. jav. - 
),1035. (758. sz. jav. - ),1214. (758. sz. jav. - ),1649. (758. sz. jav. - ),1650. (758. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 498. (330. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/330. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1402. Dr. Simicskó István, dr. Hende Csaba, Ágota Gábor, Nyitray András és dr. Simon Mik-
lós képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 2 800,0 /-2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 2 800,0 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/331. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1403. Dr. Simon Miklós, dr. Turi-Kovács Béla, Tóth Imre, Kékkői Zoltán József és dr. 
Szentgyörgyvölgyi Péter képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 3 400,0 /-1400,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                 1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 3 400,0 /-1400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/761. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 501. (331. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 912. (761. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1404. Varga Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 1 700,0 /-3100,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 1 700,0 /-3100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/235. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1405. Sági József és dr. Hende Csaba képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását java-
solják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 2 100,0 /-2700,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 2 100,0 /-2700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/605. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1406. Dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítá-
sát javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 2 000,0 /-2800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 2 000,0 /-2800,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1250. (235. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1467. (605. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/327. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1407. Tóth István, Tóth Gábor, Parragh Dénes és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. 
alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 3 900,0 /-900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 3 900,0 /-900,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/77. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1408. Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Balogh József, Kékkői Zoltán József és Vincze László 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 4 705,0 /-95,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 4 705,0 /-95,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/705. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 883. (327. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 432. (77. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 728. (705. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1409. Dr. Pósán László, Halász János és dr. Vitányi István képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. 
alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 4 200,0 /-600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 4 200,0 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/312. számon. 
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. 
 
 1410. Parragh Dénes és dr. Nagy Andor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítá-
sát javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 3 600,0 /-1200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 3 600,0 /-1200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/82. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (312. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 855. (82. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1411. Tóth István, Tóth Gábor, Parragh Dénes és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. 
alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 4 200,0 /-600,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 4 200,0 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/78. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1412. Gulyás József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 4 650,0 /-150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/821. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1413. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 456. (78. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1527. (821. sz. jav. - ),1528. (821. sz. jav. - ),1530. (821. sz. jav. - 
),1532. (821. sz. jav. - ),1533. (821. sz. jav. - ),1534. (821. sz. jav. - ),1556. (821. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 800,0 /-4000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 800,0 /-4000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/448. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1414. Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Balogh József, Kékkői Zoltán József, dr. Simon Mik-
lós és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 4 300,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 4 300,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/708. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1415. Dr. Simon Miklós, dr. Turi-Kovács Béla, Tóth Imre, Balogh József, Kékkői Zoltán Jó-
zsef és dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 2 800,0 /-2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 2 800,0 /-2000,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 375. (448. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 727. (708. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 898. (747. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/747. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1416. Demeter Ervin képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 2 636,4 /-2163,6 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 2 636,4 /-2163,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/628. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1417. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 2 321,3 /-2478,7 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
           1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 2 321,3 /-2478,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/295. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 245. (628. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 874. (295. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1418. Dr. Simon Miklós, dr. Turi-Kovács Béla, Tóth Imre, Balogh József, Kékkői Zoltán Jó-
zsef és dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 2 500,0 /-2300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 2 500,0 /-2300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/749. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1419. Tóth István és Tóth Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását java-
solják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 4 540,0 /-260,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 4 540,0 /-260,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/72. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1420. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 2 800,0 /-2000,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 900. (749. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1275. (72. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 2 800,0 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/212. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1421. Parragh Dénes, dr. Turi-Kovács Béla, dr. Nagy Andor és Szalay Ferenc képviselők  a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 2 500,0 /-2300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 2 500,0 /-2300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/373. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1422. Dr. Simon Miklós, dr. Turi-Kovács Béla, Tóth Imre, Balogh József, Kékkői Zoltán Jó-
zsef és dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 4 000,0 /-800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 4 000,0 /-800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/759. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 755. (212. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 857. (373. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 890. (759. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1423. Szalay Ferenc képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 3 700,0 /-1 100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 3 700,0 /-1 100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/374. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1424. Endre Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 3 800,0 /-1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 3 800,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/260. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 859. (374. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 648. (260. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1425. Steinerné Vasvári Éva képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 4 580,0 /-220,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 4 580,0 /-220,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/195. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1426. Tóth István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 4 120,0 /-680,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 4 120,0 /-680,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/71. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1427. Németh Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. 
alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 3 275,1 /-1524,9 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
                 1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 3 275,1 /-1524,9 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 689. (195. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 784. (71. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/593. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1428. Németh Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Gruber Attila képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. 
alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 3 859,9 /-940,1 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 3 859,9 /-940,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/609. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1429. Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Vincze László, Balogh József és Kékkői Zoltán József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 800,0 /-4000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 800,0 /-4000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/710. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1124. (593. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1123. (609. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 441. (710. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1430. Dr. Simon Miklós, dr. Fenyvesi Máté és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. 
alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 4 300,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 4 300,0 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/513. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1431. Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Balogh József, Kékkői Zoltán József, dr. Simon Mik-
lós és Vincze László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 1 500,0 /-3300,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 1 500,0 /-3300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/704. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1432. Dr. Martonosi György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 4 000,0 /-800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 4 000,0 /-800,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 745. (513. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 794. (704. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/186. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1433. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 
37. alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 300,0 /-4500,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 300,0 /-4500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/728. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1434. Parragh Dénes, dr. Nagy Andor, Koncz Ferenc és Tóth Imre képviselők  a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. 
cím 37. alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 4 260,0 /-540,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 4 260,0 /-540,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/80. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 774. (186. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1273. (728. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 849. (80. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1435. Dr. Latorcai János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 1 800,0 /-3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 1 800,0 /-3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/653. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1436. Farkas Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 4 200,0 /-600,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 4 200,0 /-600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/157. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1437. Tasó László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 1 360,0 /-3440,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 760. (653. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 466. (157. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 660 - 

             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 1 360,0 /-3440,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/276. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1438. Dr. Martonosi György képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 800,0 /-4000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 800,0 /-4000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/188. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1439. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 
37. alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 2 200,0 /-2600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 2 200,0 /-2600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/723. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 619. (276. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 449. (188. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1247. (723. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1440. Járvás István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 3 800,0 /-1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 3 800,0 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/171. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1441. Dr. Gruber Attila képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 2 800,0 /-2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 2 800,0 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/214. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1442. Tóth Imre, Vincze László, Balogh József, Kékkői Zoltán József és dr. Turi-Kovács Béla 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 625. (171. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 759. (214. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 1 800,0 /-3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 1 800,0 /-3000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/739. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1443. Dr. Illés Zoltán, dr. Turi-Kovács Béla és Tóth Gábor képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. 
alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 3 300,0 /-1 500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 3 300,0 /-1 500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/378. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1444. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Vincze László, Steinerné Vasvári Éva és Dobó László 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 2 140,0 /-2660,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 2 140,0 /-2660,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 469. (739. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 800. (378. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/694. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1445. Dr. Hörcsik Richárd képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 4 600,0 /-200,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 4 600,0 /-200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/539. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1446. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 1 300,0 /-3500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 1 300,0 /-3500,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (694. sz. jav. - ),124. (694. sz. jav. - ),390. (694. sz. jav. - ),507. 
(694. sz. jav. - ),544. (694. sz. jav. - ),944. (694. sz. jav. - ),1185. (694. sz. jav. - ),1285. (694. sz. jav. - ),1638. (694. sz. jav. - ),1644. 
(694. sz. jav. - ),1645. (694. sz. jav. - ),1699. (694. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 649. (539. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 716. (472. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/472. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1447. Dr. Simon Miklós, dr. Turi-Kovács Béla, Tóth Imre, Kékkői Zoltán József és dr. 
Szentgyörgyvölgyi Péter képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 1 600,0 /-3200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 1 600,0 /-3200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/757. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1448. Vincze László, dr. Fenyvesi Máté és Kékkői Zoltán József képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. 
alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 4 100,0 /-700,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 4 100,0 /-700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/507. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 909. (757. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 892. (507. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1449. Gulyás József képviselő, valamint Gulyás József és Tatai-Tóth András képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fe-
jezet 10. cím 39. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
       5  Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése[12 243,2] 11 022,5 /-
1220,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [12 243,2] 11 022,5 /-1220,7 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/820, 823, 823. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1451. Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Kiss Attila, Vígh Ilona és 
Erdős Norbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 39. alcím 9. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását java-
solják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
      9  Egyházi Kulturális Alap 
         1  Egyházi Kulturális Alap támogatása [ 430,0] 1 230,0 /+800,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 430,0] 1 230,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/343. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (820. sz. jav. - ),82. (820. sz. jav. - ),86. (820. sz. jav. - ),90. 
(820. sz. jav. - ),131. (820. sz. jav. - ),138. (820. sz. jav. - ),1636. (820. sz. jav. - ),1643. (820. sz. jav. - ),1647. (820. sz. jav. - ),1655. 
(820. sz. jav. - ),1656. (820. sz. jav. - ),1662. (820. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1003. (343. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1452. Fedor Vilmos, dr. Szabó Zoltán, Vitányi Iván és dr. Balogh Miklós képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fe-
jezet 10. cím 49. alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     49  Nemzeti Kulturális Alapprogram [9 600,0] 10 100,0 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [9 542,5] 10 042,5 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/488. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1453. Potápi Árpád képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím kiegészítését javasolja a következő új 
50. alcím  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
        50 A Kárpát-medencei magyarok kulturális támogatása  500,0 /+500,0 tám./ 
                 1  Működési költségvetés 
                      5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/765. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1454. Dr. Pető Iván képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 50. alcím 2. jogcím-csoport módosítását 
javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok  2 667,2 tám. 
    50  Fejezeti tartalék  2 667,2 tám. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1456. (488. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 592. (765. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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       2  Fejezeti államháztartási tartalék [2 667,2] 2 237,2 /-430,0 kiad./   
 [2 667,2] 2 237,2 /-430,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/813. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1455. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 50. alcím 2. jogcím-
csoport módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok  2 667,2 tám. 
    50  Fejezeti tartalék  2 667,2 tám. 
       2  Fejezeti államháztartási tartalék [2 667,2] 1 167,2 /-1500,0 kiad./ 
 [2 667,2] 1 167,2 /-1500,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/794. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1456. Fedor Vilmos, dr. Szabó Zoltán, Vitányi Iván és dr. Balogh Miklós képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fe-
jezet 14. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  14  Központosított bevételek 
     1  Kulturális járulék [9 600,0] 10 100,0 /+500,0 bev./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/488. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1371. (813. sz. jav. - ),1372. (813. sz. jav. - ),1373. (813. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136. (794. sz. jav. - ),1129. (794. sz. jav. - ),1238. (794. sz. jav. - 
),1298. (794. sz. jav. - ),1511. (794. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1452. (488. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI 

MINISZTÉRIUM fejezet 

 1457. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 1. 
cím módosítását javasolják: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
   1  Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium igazgatása[2 923,6] 2 723,6 /-
200,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 501,2] 1 421,2 /-80,0 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 487,2] 447,2 /-40,0 kiad./ 
            3  Dologi kiadások [ 887,7] 807,7 /-80,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1458. Firtl Mátyás képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítá-
sát javasolja: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
   1  Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium igazgatása[2 923,6] 2 723,6 /-
200,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 501,2] 1 421,2 /-80,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 487,2] 447,2 /-40,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 887,7] 807,7 /-80,0 kiad./ 
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 Indokolás: T/17700/538. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1459. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS 
ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
   1  Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium  
       igazgatása [2 923,6] 2 723,6 /-200,0 tám./ 
              1  Működési költségvetés 
                  1  Személyi juttatások [1 501,2] 1 421,2 /-80,0 kiad./ 
                 2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 487,2] 447,2 /-40,0 kiad./ 
                 3  Dologi kiadások [ 887,7] 807,7 /-80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/457. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1460. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS 
ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
   1  Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium igazgatása[2 923,6] 2 723,6 /-
200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 501,2] 1 421,2 /-80,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 487,2] 447,2 /-40,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 746. (538. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 365. (457. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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             3  Dologi kiadások [ 887,7] 807,7 /-80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/444. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1461. Babák Mihály és dr. Latorcai János képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
   1  Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium igazgatása[2 923,6] 2 723,6 /-
200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 501,2] 1 421,2 /-80,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 487,2] 447,2 /-40,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 887,7] 807,7 /-80,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/648. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1462. Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Firtl Má-
tyás, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, Steinerné Vasvári Éva, dr. Szabó Erika, Fülöp István és Szűcs 
Lajos képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS 
ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 3. cím módosítását javasolják: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
   3  Nemzeti Család- és Szocálpolitikai Intézet [ 548,7] 578,7 /+30,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 399,8] 418,0 /+18,2 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 129,0] 134,9 /+5,9 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 123,1] 128,7 /+5,6 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 3,0] 3,1 /+0,1 kiad./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 413. (444. sz. jav. - ),904. (444. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 758. (648. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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             1  Intézményi beruházási kiadások [ 3,0] 3,1 /+0,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/659. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1463. Pichler Imre László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím kiegészíté-
sét javasolja a következő új 1. alcím 1. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
   1  Beruházások 
       1  Szociális Otthon kialakítása Szentlőrincen  180,0 /+180,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  180,0 /+180,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/727. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1464. Dr. Horváth Zsolt képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím kiegészíté-
sét javasolja a következő új 1. alcím 2. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1 Beruházások 
          2  Kecskeméti Gyermekjóléti Központ kialakítása  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1087. (659. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1365. (727. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/135. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1465. Dr. Horváth Zsolt képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím kiegészíté-
sét javasolja a következő új 1. alcím 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     1 Beruházások 
            3  Kecskeméti hajléktalan szálló rekonstrukciója  50,0 /+50,0 tám./ 
                 2  Felhalmozási költségvetés 
                     4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/131. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1466. Dr. Horváth Zsolt képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím kiegészíté-
sét javasolja a következő új 1. alcím 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1 Beruházások 
        4  Kecskeméti Platán Idősek Otthona rekonstrukciója  600,0 /+600,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                 4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/132. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 567. (135. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 853. (131. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 475. (132. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi 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. 
 
 1467. Sági József és dr. Hende Csaba képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. 
cím 4. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok 
      1  Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok 
        10 Szombathelyi termálfürdő fejlesztése  2 700,0 /+2700,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  2 700,0 /+2700,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/605. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1468. Sági József és dr. Hende Csaba képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. 
cím 4. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok 
      1  Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok 
          11 Szombathelyi futball stadion teljes rekonstrukciója  750,0 /+750,0 tám./ 
                  1  Működési költségvetés 
                         5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  750,0 /+750,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/594. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1405. (605. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 989. (594. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1469. Sági József és dr. Hende Csaba képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. 
cím 4. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok 
      1  Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok 
        13 Szombathelyen futópálya kiépítése a Csónakázó-tó körül  120,0
 /+120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  120,0 /+120,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/568. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1470. Dr. Hende Csaba és Sági József képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. 
cím 4. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 14. jogcím  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok 
      1  Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok 
        14 Rumi ÁMK (Rum) tornaterem építése  60,0 /+60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  60,0 /+60,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/599. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1109. (568. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 932. (599. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1471. Lasztovicza Jenő és Hadházy Sándor képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok 
      2  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
         5  Ifjúsági turizmus fejlesztése  458,0 /+458,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  458,0 /+458,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/322. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1472. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, 
Lukács Mihály, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI 
MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok 
      2  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
         2  Határon túli ifjúsági szervezetek működésének és programjainak  
        támogatása [ 100,0] 150,0 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 94,0] 144,0 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/560. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1473. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, 
Lukács Mihály, Szijjártó Péter és Wintermantel Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254. (322. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 216. (560. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok 
      2  Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 
           4 Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása  150,0
 /+150,0 tám./ 
                  1  Működési költségvetés 
                         5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/578. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1474. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 4. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok 
      3 Felsőzsolca városi és kistérségi tornaterem 
           építése  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/344. számon. 
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. 
 
 1475. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 4. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1545. (578. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 166. (344. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok 
      3 Miskolci fedett uszoda létesítése  800,0 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/345. számon. 
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. 
 
 1476. Szijjártó Péter képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 4. alcím 
kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok 
       3 Ingyenes gépjárművezetői engedély megszerzésének  
         támogatása  2 000,0 /+2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  2 000,0 /+2000,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/294. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1477. Dr. Répássy Róbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 4. alcím 
kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 182. (345. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (294. sz. jav. - ),140. (294. sz. jav. - ),440. (294. sz. jav. - 
),442. (294. sz. jav. - ),455. (294. sz. jav. - ),968. (294. sz. jav. - ),1274. (294. sz. jav. - ),1481. (294. sz. jav. - ),1518. (294. sz. jav. - 
),1744. (294. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok 
       3 Diósgyőri Stadion felújítása  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/324. számon. 
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. 
 
 1478. Dr. Répássy Róbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 4. alcím 
kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok 
        3 Diósgyőri Birkózó Csarnok felújítása  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/668. számon. 
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. 
 
 1479. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 4. alcím 
kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok 
     4 Ifjúsági létesítmény-fejlesztések  500,0 /+500,0 tám./ 
        3  Békés városi fürdő építése 
          1  Működési költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174. (324. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 175. (668. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  500,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/397. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési 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. 
 
 1480. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, 
Lukács Mihály, Szijjártó Péter és Wintermantel Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 4. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok 
       4 Játszótérfelújítási program  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/572. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási 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. 
 
 1481. Szijjártó Péter képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 4. alcím 
kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok 
      5 Általános és középiskolások ingyenes utaztatása a lakóhely 
        és az iskola között  9 000,0 /+9000,0 kiad./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  9 000,0 /+9000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 584. (397. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1010. (572. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/294. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1482. Varga Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 8. alcím 
kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    8  Szociális szolgáltatások 
        1 Tiszafüredi Platán Gondozási Központ  200,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/669. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1483. Balsay István képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 8. alcím 1. 
jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    8  Szociális szolgáltatások 
      1  Szociális szolgáltatások fejlesztése 
        6  Székesfehérvár Városi Nyugdíjas Otthon építésének megkezdése  250,0
 /+250,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (294. sz. jav. - ),140. (294. sz. jav. - ),440. (294. sz. jav. - 
),442. (294. sz. jav. - ),455. (294. sz. jav. - ),968. (294. sz. jav. - ),1274. (294. sz. jav. - ),1476. (294. sz. jav. - ),1518. (294. sz. jav. - 
),1744. (294. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 183. (669. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  250,0 /+250,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/225. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1484. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    8  Szociális szolgáltatások 
      1  Szociális szolgáltatások fejlesztése 
        6 Szarvason szociális bérlakás építése  150,0 /+150,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/423. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1485. Nyitray András képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 8. alcím 1. 
jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    8  Szociális szolgáltatások 
      1  Szociális szolgáltatások fejlesztése 
      6 Kecskeméti Idősek Átmeneti Otthonának kialakítása  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 1189. (225. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1108. (423. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/525. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1486. Erdős Norbert képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 8. alcím 
kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    8  Szociális szolgáltatások 
      3  Egyéb szociális feladatok ellátásának támogatása 
         6  Hajnal István Idősek Otthonának rekonstrukciója  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/401. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1487. Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Firtl Má-
tyás, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, Steinerné Vasvári Éva, dr. Szabó Erika, Fülöp István és Szűcs 
Lajos képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS 
ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 8. alcím kiegészítését javasolják a követke-
ző új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    8  Szociális szolgáltatások 
     5 Szegénység ellenes program  600,0 /+600,0 tám./ 
        5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  600,0 /+600,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/641. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 232. (525. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 528. (401. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 481. (641. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1488. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Arnóth 
Sándor, Kiss Attila, dr. Tiba István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 8. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    8  Szociális szolgáltatások 
      5 Terápiás ház bővítése  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/556. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1489. Halász János, Kósa Lajos, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis Róbert, Arnóth 
Sándor, Kiss Attila, dr. Tiba István és Tasó László képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 8. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    8  Szociális szolgáltatások 
       6 Idősek házában új férőhelyek kialakítása  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/563. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 534. (556. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 535. (563. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1490. Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Firtl Má-
tyás, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, Steinerné Vasvári Éva, dr. Szabó Erika, Fülöp István és Szűcs 
Lajos képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS 
ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 10. alcím 5. jogcím-csoport módosítását 
javasolják: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Egyes pénzbeli támogatások 
       5  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása [1 955,5] 2 455,5 /+500,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
                5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 955,5] 2 455,5 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/660. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1491. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 15. alcím 
3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       3  Országos Fogyatékosügyi Program támogatása [ 96,8] 156,8 /+60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 48,4] 98,4 /+50,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 21,0] 31,0 /+10,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/721. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 575. (660. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1516. (721. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1492. Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Firtl Má-
tyás, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, Steinerné Vasvári Éva, dr. Szabó Erika, Fülöp István és Szűcs 
Lajos képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS 
ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 15. alcím 4. jogcím-csoport módosítását 
javasolják: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       4  Akadálymentesítési program támogatása [ 800,0] 1 300,0 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 650,0] 1 150,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/640. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1493. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS 
ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 15. alcím 4. jogcím-csoport módosítását java-
solják: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       4  Akadálymentesítési program támogatása [ 800,0] 1 200,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 150,0] 550,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/446. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 269. (640. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1293. (446. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1494. Farkas Flórián képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 15. alcím 
5. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       5  Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja [ 400,0] 600,0
 /+200,0 tám. 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 5,0] 7,5 /+2,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 3,0] 4,5 /+1,5 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 30,0] 45,0 /+15,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 362,0] 543,0 /+181,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/176. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1495. Farkas Flórián képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 15. alcím 
8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       8  Magyarországi roma tanulók tanulmányi támogatása[ 390,0] 690,0 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 35,0] 62,0 /+27,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 355,0] 628,0 /+273,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/177. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1524. (176. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 415. (177. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1496. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 18. alcím 
kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Alapítványok támogatása 
       10 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány  400,0 /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  400,0 /+400,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/567. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1497. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 19. alcím 
1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    19  Társadalmi szervezetek támogatása 
       1  Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége támogatása[ 75,2] 95,2 /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 75,2] 95,2 /+20,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/712. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1498. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 19. alcím 
2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 392. (567. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1211. (712. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    19  Társadalmi szervezetek támogatása 
       2  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása [ 174,0] 204,0
 /+30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 174,0] 204,0 /+30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/715. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1499. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 19. alcím 
3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    19  Társadalmi szervezetek támogatása 
       3  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása[ 152,3] 202,3
 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 152,3] 202,3 /+50,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/638. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1500. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 19. alcím 
4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1212. (715. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1196. (638. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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    19  Társadalmi szervezetek támogatása 
       4  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása [ 205,0] 240,0
 /+35,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 205,0] 240,0 /+35,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/717. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1501. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 19. alcím 
8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    19  Társadalmi szervezetek támogatása 
       8  Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása [ 255,2] 320,0 /+64,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 255,2] 320,0 /+64,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/720. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1502. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 19. alcím 
9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    19  Társadalmi szervezetek támogatása 
       9  Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása [ 30,0] 35,0 /+5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 30,0] 35,0 /+5,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1213. (717. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1515. (720. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/719. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1503. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 21. alcím 
1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       1  Bolgár Országos Önkormányzat [ 36,0] 38,2 /+2,2 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 36,0] 38,2 /+2,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/589. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1504. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 21. alcím 
2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       2  Görög Országos Önkormányzat [ 35,0] 37,0 /+2,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 35,0] 37,0 /+2,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/588. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1517. (719. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 417. (589. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 412. (588. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1505. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 21. alcím 
3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       3  Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata [ 88,6] 93,6 /+5,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 88,6] 93,6 /+5,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/587. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1506. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 21. alcím 
4. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       4  Németek Magyarországi Országos Önkormányzata [ 173,9] 184,4 /+10,5 tám./ 
             1  Működési költségvetés 
                 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 173,9] 184,4 /+10,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/582. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 397. (587. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 414. (582. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 



- 692 - 

 1507. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 21. alcím 
6. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       6  Országos Cigány Önkormányzat [ 225,6] 239,6 /+14,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 225,6] 239,6 /+14,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/564. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1508. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 21. alcím 
7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       7  Lengyel Országos Önkormányzat [ 35,0] 37,0 /+2,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 35,0] 37,0 /+2,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/591. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1509. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 21. alcím 
9. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 422. (564. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 399. (591. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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       9  Szlovák Országos Önkormányzat [ 89,4] 94,4 /+5,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 89,4] 94,4 /+5,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/584. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1510. Varga József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 21. alcím 
11. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       11  Szerb Országos Önkormányzat [ 47,6] 50,6 /+3,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 47,6] 50,6 /+3,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/565. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1511. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 25. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok  1 872,8 tám. 
    25  Fejezeti tartalék  1 872,8 tám. 
       2  Fejezeti államháztartási tartalék [1 872,8] 672,8 /-1200,0 kiad./ 
 [1 872,8] 672,8 /-1200,0 tám./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 410. (584. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 404. (565. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136. (794. sz. jav. - ),1129. (794. sz. jav. - ),1238. (794. sz. jav. - 
),1298. (794. sz. jav. - ),1455. (794. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/794. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1512. Nagy Kálmán, dr. Gyimesi Endre és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI 
MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím kiegészítését javasolják a következő új 26. alcím  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26 Beruházás 
       1  Gellénháza, meglévő iroda épület idősek 
           otthonává alakítása  315,6 /+315,6 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  315,6 /+315,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/283. számon. 
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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1513. Dr. Gyimesi Endre, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI 
MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím kiegészítését javasolják a következő új 26. alcím  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    26 Beruházás 
      1  Zalaegerszeg, 50 férőhelyes Idősek Otthona létesítése  544,4 /+544,4 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  544,4 /+544,4 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/317. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1092. (283. sz. jav. - ),1750. (283. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 815. (317. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1514. Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Firtl Má-
tyás, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, Steinerné Vasvári Éva, dr. Szabó Erika, Fülöp István és Szűcs 
Lajos képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS 
ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím módosítását javasolják: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  10  Családi támogatások 
     1  Családi pótlék [322 000,0] 323 500,0 /+1500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/642. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1515. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 3. alcím 
3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  11  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 300,0] 1 200,0 /-100,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás: T/17700/720. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1038. (642. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az Egészségbiztosítási Alap előirányzatát is módosítani 
szükséges. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1501. (720. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1516. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 3. alcím 
3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  11  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 300,0] 1 200,0 /-100,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás: T/17700/721. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1517. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 3. alcím 
3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  11  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 300,0] 1 200,0 /-100,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás: T/17700/719. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az Egészségbiztosítási Alap előirányzatát is módosítani 
szükséges. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1491. (721. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az Egészségbiztosítási Alap előirányzatát is módosítani 
szükséges. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1502. (719. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1518. Szijjártó Péter képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím kiegészí-
tését javasolja a következő új 6. alcím  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  11  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
     6 Egyedülálló idősek pótléka  6 000,0 /+6000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/294. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1519. Sági József és dr. Hende Csaba képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet ki-
egészítését javasolják a következő új 12. cím  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
   12  Szombathelyen nyugdíjasház építése  350,0 /+350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások  350,0 /+350,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/603. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (294. sz. jav. - ),140. (294. sz. jav. - ),440. (294. sz. jav. - 
),442. (294. sz. jav. - ),455. (294. sz. jav. - ),968. (294. sz. jav. - ),1274. (294. sz. jav. - ),1476. (294. sz. jav. - ),1481. (294. sz. jav. - 
),1744. (294. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 536. (603. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 1520. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása [2 149,1] 1 949,1 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 060,0] 993,0 /-67,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 313,3] 280,3 /-33,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 432,4] 1 332,4 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/476. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1521. Németh Szilárd képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. INFORMATIKAI 
ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása [2 149,1] 1 949,1 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 060,0] 993,0 /-67,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 313,3] 280,3 /-33,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 432,4] 1 332,4 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/409. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási 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. 
 
 1522. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1358. (476. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 370. (409. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. 
INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása [2 149,1] 1 949,1 /-200,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 060,0] 993,0 /-67,0 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 313,3] 280,3 /-33,0 kiad./ 
           3  Dologi kiadások [1 432,4] 1 332,4 /-100,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1523. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Garamvölgyi György, Pichler Imre László, 
Tóth Ferenc, Tóth Imre és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. 
INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása [2 149,1] 1 949,1 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 060,0] 993,0 /-67,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 313,3] 280,3 /-33,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 432,4] 1 332,4 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/750. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (750. sz. jav. - ),234. (750. sz. jav. - ),408. (750. sz. jav. - 
),427. (750. sz. jav. - ),547. (750. sz. jav. - ),591. (750. sz. jav. - ),979. (750. sz. jav. - ),1235. (750. sz. jav. - ),1311. (750. sz. jav. - 
),1367. (750. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1524. Farkas Flórián képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. INFORMATIKAI 
ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása [2 149,1] 1 949,1 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 060,0] 993,0 /-67,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 313,3] 280,3 /-33,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 432,4] 1 332,4 /-100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/176. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1525. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása [2 149,1] 1 949,1 /-200,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
            1  Személyi juttatások [1 060,0] 993,0 /-67,0 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 313,3] 280,3 /-33,0 kiad./ 
            3  Dologi kiadások [1 432,4] 1 332,4 /-100,0 kiad./” 

 
 
 Indokolás: T/17700/463. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1494. (176. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 713. (463. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1526. Dr. Latorcai János képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. 
INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a 
következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       10 Országgyűlési Könyvtár Informatikai fejlesztésének  
               feladatai  100,0 /+100,0 tám./ 
                 2  Felhalmozási költségvetés 
                         1  Intézményi beruházási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/656. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1527. Gulyás József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. INFORMATIKAI 
ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Jövő háza és millennáris programokkal összefüggő  
             feladatok [1 480,0] 1 680,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 480,0] 1 680,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/821. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1528. Gulyás József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. INFORMATIKAI 
ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 596. (656. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1412. (821. sz. jav. - ),1528. (821. sz. jav. - ),1530. (821. sz. jav. - 
),1532. (821. sz. jav. - ),1533. (821. sz. jav. - ),1534. (821. sz. jav. - ),1556. (821. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       15  IT mentor, digitális esélyteremtés program  200,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások  200,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/821. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1529. Mécs Imre képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. INFORMATIKAI ÉS 
HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [4 017,0] 4 517,0 /+500,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [3 692,0] 4 192,0 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/114. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1530. Gulyás József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. INFORMATIKAI 
ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [4 017,0] 5 017,0 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 692,0] 4 692,0 /+1000,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1412. (821. sz. jav. - ),1527. (821. sz. jav. - ),1530. (821. sz. jav. - 
),1532. (821. sz. jav. - ),1533. (821. sz. jav. - ),1534. (821. sz. jav. - ),1556. (821. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 949. (114. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/821. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1531. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 6. al-
cím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [4 017,0] 2 017,0 /-2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 692,0] 1 692,0 /-2000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1532. Gulyás József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. INFORMATIKAI 
ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 6. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       8  e-Magyarország program [ 550,0] 900,0 /+350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 550,0] 750,0 /+200,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1412. (821. sz. jav. - ),1527. (821. sz. jav. - ),1528. (821. sz. jav. - 
),1532. (821. sz. jav. - ),1533. (821. sz. jav. - ),1534. (821. sz. jav. - ),1556. (821. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. 
sz. jav. - ),1297. (832. sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1560. 
(832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. (832. sz. jav. - ),1737. 
(832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/821. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1533. Gulyás József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. INFORMATIKAI 
ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 6. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       12  NAVA-NDA program [ 311,0] 511,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 311,0] 511,0 /+200,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/821. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1534. Gulyás József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. INFORMATIKAI 
ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. 
jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       14  A közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény végrehajtásával 
             összefüggő feladatok  300,0 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1412. (821. sz. jav. - ),1527. (821. sz. jav. - ),1528. (821. sz. jav. - 
),1530. (821. sz. jav. - ),1533. (821. sz. jav. - ),1534. (821. sz. jav. - ),1556. (821. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1412. (821. sz. jav. - ),1527. (821. sz. jav. - ),1528. (821. sz. jav. - 
),1530. (821. sz. jav. - ),1532. (821. sz. jav. - ),1534. (821. sz. jav. - ),1556. (821. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/821. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1535. Mécs Imre képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. INFORMATIKAI ÉS 
HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jog-
cím-csoport  felvételével: 
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       14  A közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény végrehajtásával  
         összefüggő feladatok  300,0 /+300,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                3  Dologi kiadások  300,0 /+300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/112. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 1536. Kontrát Károly képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását 
javasolja: 
 
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium  
        Igazgatása [1 741,8] 1 591,8 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 323,0] 1 243,0 /-80,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 423,4] 383,4 /-40,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 315,7] 285,7 /-30,0 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1412. (821. sz. jav. - ),1527. (821. sz. jav. - ),1528. (821. sz. jav. - 
),1530. (821. sz. jav. - ),1532. (821. sz. jav. - ),1533. (821. sz. jav. - ),1556. (821. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 359. (112. sz. jav. - ),385. (112. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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 Indokolás: T/17700/148. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1537. Dr. Kosztolányi Dénes képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását 
javasolja: 
 
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása [1 741,8] 1 591,8 /-
150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 323,0] 1 243,0 /-80,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 423,4] 383,4 /-40,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 315,7] 285,7 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/209. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1538. Hadházy Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását 
javasolja: 
 
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása [1 741,8] 1 621,8 /-
120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 323,0] 1 243,0 /-80,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 423,4] 383,4 /-40,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/240. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 351. (148. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 566. (209. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 594. (240. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1539. Domokos László és Babák Mihály képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módo-
sítását javasolják: 
 
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása [1 741,8] 1 621,8 /-
120,0 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
          1  Személyi juttatások [1 323,0] 1 263,0 /-60,0 kiad./ 
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 423,4] 393,4 /-30,0 kiad./ 
          3  Dologi kiadások [ 315,7] 285,7 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/424. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1540. Wintermantel Zsolt, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Juhos 
Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. Simicskó István, 
Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása [1 741,8] 1 591,8 /-
150,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 323,0] 1 243,0 /-80,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 423,4] 383,4 /-40,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 315,7] 285,7 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/455. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1177. (424. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 707. (455. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 1541. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS 
MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása [1 741,8] 1 601,8 /-
140,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 323,0] 1 253,0 /-70,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 423,4] 383,4 /-40,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 315,7] 285,7 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/468. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1542. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását 
javasolják: 
 
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása [1 741,8] 1 591,8 /-
150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 323,0] 1 243,0 /-80,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 423,4] 383,4 /-40,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 315,7] 285,7 /-30,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 372. (468. sz. jav. - ),569. (468. sz. jav. - ),1103. (468. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1543. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. Simicskó István, 
Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium  
         Igazgatása [1 741,8] 1 591,8 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 323,0] 1 243,0 /-80,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 423,4] 383,4 /-40,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 315,7] 285,7 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/479. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1544. Dr. Hörcsik Richárd képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását 
javasolja: 
 
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása [1 741,8] 1 169,8 /-
572,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 323,0] 961,0 /-362,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 423,4] 243,4 /-180,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 315,7] 285,7/-30,0 kiad./ [ 423,4]
 243,4 /-180,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 117. (479. sz. jav. - ),171. (479. sz. jav. - ),1388. (479. sz. jav. - 
),1693. (479. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1178. (540. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/540. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1545. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, 
Lukács Mihály, Szijjártó Péter és Wintermantel Zsolt képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módo-
sítását javasolják: 
 
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása [1 741,8] 1 591,8 /-
150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [1 323,0] 1 243,0 /-80,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 423,4] 383,4 /-40,0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 315,7] 285,7 /-30,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/578. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA fejezet 

 1546. Dr. Pósán László képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. MAGYAR 
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolja: 
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  1  MTA Titkársága 
     3  Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak[2 048,0] 2 099,1 /+51,1 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 848,5] 1 894,7 /+46,2 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 198,8] 203,7 /+4,9 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás: T/17700/693. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1473. (578. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 11. § (6) bekezdését is módosítani szükséges. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 939. (693. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL fejezet 

 1547. Pogácsás Tibor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIV. NEMZETI 
KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL 
   1  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása [ 536,1] 466,1 /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 544,5] 500,5 /-44,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 164,5] 142,5 /-22,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 426,1] 422,1 /-4,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/268. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1548. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. 
Simicskó István, Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József 
képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI 
HIVATAL fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL 
   1  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása [ 536,1] 473,1 /-63,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 544,5] 507,5 /-37,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 164,5] 142,5 /-22,0 kiad./  
             3  Dologi kiadások [ 426,1] 422,1 /-4,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/456. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 329. (268. sz. jav. - ),631. (268. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 708. (456. sz. jav. - ),1219. (456. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1549. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIV. 
NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL fejezet 1. cím módosítását javasolják: 
 
XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL 
   1  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása [ 536,1] 466,1 /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 544,5] 500,5 /-44,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 164,5] 142,5 /-22,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 426,1] 422,1 /-4,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1550. Stolár Mihály képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIV. NEMZETI 
KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL fejezet 1. cím módosítását javasolja: 
 
XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL 
   1  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása [ 536,1] 466,1 /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 544,5] 500,5 /-44,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 164,5] 142,5 /-22,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 426,1] 422,1 /-4,0 kiad./ 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1344. (746. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/746. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1551. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL fejezet 1. cím 
módosítását javasolják: 
 
XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL 
   1  Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása [ 536,1] 480,1 /-56,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 544,5] 508,5 /-36,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 164,5] 146,5 /-18,0 kiad./  
             3  Dologi kiadások [ 426,1] 424,1 /-2,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/736. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1552. Karsai Péter képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIV. NEMZETI 
KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL 
  5  Alapok támogatása 
     1  Kutatási és Technológiai Innovációs Alap [12 196,9] 12 036,9 /-160,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás: T/17700/69. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1279. (736. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az LXIX/17. előirányzatot is módosítani szükséges. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1237. (69. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1553. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIV. NEMZETI 
KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL 
  5  Alapok támogatása 
     1  Kutatási és Technológiai Innovációs Alap [12 196,9] 11 996,9 /-200,0 kiad./ 

 

 
 
 Indokolás: T/17700/695. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, 

TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI fe-

jezet 

 1554. Gulyás József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. A KÖZPONTI 
KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS 
KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI fejezet 2. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását 
javasolja: 
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ 
ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  2  A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 
    2  Államkötvények kamatelszámolása 
      1  Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 
         1  Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények 
             kamatelszámolásai [470 549,1] 470 369,1 /-180,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/824. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az LXIX. fejezet előirányzatát is módosítani szükséges. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1236. (695. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 752. (824. sz. jav. - ),1363. (824. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1555. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. A 
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ 
ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI fejezet 2. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport 1. 
jogcím módosítását javasolják: 
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ 
ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  2  A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 
    2  Államkötvények kamatelszámolása 
      1  Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 
         1  Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények  
         kamatelszámolásai [470 549,1] 407 267,1 /-63282,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1556. Gulyás József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. A KÖZPONTI 
KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS 
KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI fejezet 2. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását 
javasolja: 
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ 
ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  2  A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 
    2  Államkötvények kamatelszámolása 
      1  Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 
         1  Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények 
             kamatelszámolásai [470 549,1] 465 349,1 /-5200,0 kiad./ 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1412. (821. sz. jav. - ),1527. (821. sz. jav. - ),1528. (821. sz. jav. - 
),1530. (821. sz. jav. - ),1532. (821. sz. jav. - ),1533. (821. sz. jav. - ),1534. (821. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/821. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1557. Gulyás József képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. A KÖZPONTI 
KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS 
KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI fejezet 2. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását 
javasolja: 
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ 
ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  2  A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 
    2  Államkötvények kamatelszámolása 
      1  Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 
         1  Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai [470 549,1] 470 
523,1 /-26,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/822. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1558. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. A 
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ 
ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolják: 
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ 
ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  2  A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 
    3  Kincstárjegyek kamatelszámolásai 
       1  Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása [104 613,4] 89 613,4 /-15000,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1364. (822. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1559. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. A 
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ 
ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI fejezet 2. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolják: 
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ 
ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  2  A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 
    3  Kincstárjegyek kamatelszámolásai 
       2  Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása [45 007,1] 39 517,6 /-5489,5 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1560. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, 
TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI fejezet 3. 
cím 2. alcím elhagyását javasolják: 
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XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ 
ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  3  Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 
     [2  Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások] [ 800,0]  /-
800,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI fejezet 

 1561. Farkas Imre képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. A KÖZPONTI 
KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     1  Általános forgalmi adó [1787 000,0] 1787 200,0 /+200,0 bev./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/56. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1562. Farkas Imre képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. A KÖZPONTI 
KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. 
sz. jav. - ),1297. (832. sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. 
(832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. (832. sz. jav. - ),1737. 
(832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69. (56. sz. jav. - ),1613. (56. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltak-
kal. 
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     1  Általános forgalmi adó [1787 000,0] 1790 000,0 /+3000,0 bev./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/58. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1563. Font Sándor képviselő  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. A KÖZPONTI 
KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  5  Költségvetési befizetések 
     1  Központi költségvetési szervek [18 909,7] 19 228,7 /+319,0 bev./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/414. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1564. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI fejezet 6. cím 2. alcím 2. 
jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  6  Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
    2  Koncessziós bevételek 
       2  Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és  
        árverési díj [6 192,4] 8 192,4 /+2000,0 bev./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (58. sz. jav. - ),1620. (58. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1. (414. sz. jav. - ),325. (414. sz. jav. - ),353. (414. sz. jav. - ) pont-
jaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 

 1565. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont módosí-
tását javasolják: 
 
/1. Települési önkormányzatok feladatai/ 
 
„a) Település-üzemeltetési[,] és igazgatási [és sportfeladatok] feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1400 forint/fő, de településenként legalább 1500000 forint. 
A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelező alapfeladataihoz, va-
lamint szolgáltatásai megszervezéséhez. Ide tartoznak különösen a település-üzemeltetési[,] és az igazgatási[, 
valamint a sportfeladatok] feladatok. 
 
b) Települési sportfeladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 225 forint/fő 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot sportfeladatok ellátása során jelentkező kiadásaihoz a lakosság-
szám szerint illeti meg. 
 
c) Tömegközlekedési feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [515] 529 forint/fő 
A hozzájárulás a települési önkormányzatokat – a főváros és kerületei, továbbá a megyei jogú városok kivé-
telével – a tömegközlekedéssel kapcsolatos feladataikhoz lakosságszám szerint illeti meg.” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. 
sz. jav. - ),1297. (832. sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. 
(832. sz. jav. - ),1560. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. (832. sz. jav. - ),1737. 
(832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1566. Gulyás József képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont a) pont fajlagos ösz-
szege módosítását javasolja: 
 
/1. Települési önkormányzatok feladatai/ 
 
„a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1400 forint/fő, de településenként legalább 1 500 000 forint azonban ahol a lakosság-
szám nem éri el az 500 főt, ott községenként legfeljebb 5 000 000 forint.” 

 
 
 Indokolás: T/17700/819. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1567. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont a) pont fajlagos 
összege módosítását javasolja: 
 
/1. Települési önkormányzatok feladatai/ 
 
/a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok/  
„FAJLAGOS ÖSSZEG: 1400 forint/fő, de településenként legalább [1500000] 2 000 000 forint.” 

 
 
 Indokolás: T/17700/672. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1128. (819. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 4. számú mellékletét is módosítani szükséges. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1568. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont a) pont 
aa) alpont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„2. Körzeti igazgatás 
a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok  
aa) Alap-hozzájárulás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 300 000] 3 587 500 forint/körzetközpont” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1569. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont a) pont 
ab) alpont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„2. Körzeti igazgatás 
a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 
ab) Okmányiroda működési kiadásai 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [450] 517 forint az egyes okmányirodák 2004. október 1-je és 2005. szeptember 30-a 
közötti egyévi ügyiratszáma után, de okmányirodát fenntartó önkormányzatonként legalább [4 700 000] 6 
150 000 forint.” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 



- 723 - 

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1570. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont a) pont 
ac) alpont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„2. Körzeti igazgatás 
a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 
ac) Gyámügyi igazgatási feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [280] 485 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1571. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont b) pont 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/ Körzeti igazgatás/ 
„b) Építésügyi igazgatási feladatok 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [146] 151 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1572. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont a) pont 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„3. Körjegyzőség működése 
a) Alap-hozzájárulás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [331 900] 341 900 forint/körjegyzőség/hónap” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1573. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
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Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) pont 
ba) alpont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/ Körjegyzőség működése/ 
„b) Ösztönző hozzájárulás 
Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg: 
ba) a két községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együttes lakosságszáma eléri 
vagy meghaladja az 1000 főt, 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [280 650] 289 086 forint/körjegyzőség/hónap,” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1574. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) pont 
bb) alpont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„/ Körjegyzőség működése/ 
„b) Ösztönző hozzájárulás 
Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg: 
bb) a három vagy négy községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együttes la-
kosságszáma nem éri el az 1000 főt, 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [218 240] 224 843 forint/körjegyzőség/hónap,” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1575. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) pont 
bc) alpont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/ Körjegyzőség működése/ 
„b) Ösztönző hozzájárulás 
Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg: 
bc) a három vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együttes lakos-
ságszáma eléri vagy meghaladja az 1000 főt, illetve az öt vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a kör-
jegyzőséghez tartozó együttes lakosságszám nem éri el az 1000 főt, 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [436 500] 449 688 forint/körjegyzőség/hónap,” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1576. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) pont 
bd) alpont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
 /Körjegyzőség működése/ 
„b) Ösztönző hozzájárulás 
Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg: 
bd) a nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőséget a székhelyhez kapcsolódó második 
és minden további, de legfeljebb nyolc község után 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [155 810] 160 597 forint/körjegyzőség/hónap.” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1577. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 4. pont a) pont 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai 
a) Igazgatási és sportfeladatok  
FAJLAGOS ÖSSZEG: [163] 256 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1578. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 5. pont fajlagos 
összege módosítását javasolják: 
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„5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 800] 3 911 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1579. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 6. pont fajlagos 
összege módosítását javasolják: 
 
„6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [100] 108 forint/m3” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1580. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
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Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 7. pont fajlagos 
összege módosítását javasolják: 
 
„7. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gon-
dokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 600] 3 690 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1581. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 8. pont módosí-
tását javasolják: 
 
„8. Üdülőhelyi feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2] 2,5 forint/idegenforgalmi adóforint 
 
A hozzájárulás az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjá-
hoz [2] 2,5 forint. Késedelmi pótlék, bírság, illetve üdülőépület utáni idegenforgalmi adó alapján nem igé-
nyelhető a hozzájárulás.” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1582. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 9. pont módosí-
tását javasolják: 
 
„9. Pénzbeli szociális juttatások  
FAJLAGOS ÖSSZEG: […] 3 800 - […] 17 500 forint/fő 
 
A hozzájárulás a települési önkormányzatok által a Szoctv. és a Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és termé-
szetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz tartozó és az önkormányzatokat terhe-
lő különféle járulék- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségekhez, valamint a közfoglalkoztatás szervezésének 
igazgatási feladataihoz kapcsolódik. 
E feladatok különösen: a rendszeres szociális segélynek, az időskorúak járadékának, a Szoctv. 41. §-ának (1) 
bekezdésében szabályozott ápolási díjnak és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járuléknak, az adósság-
csökkentési támogatásnak, az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásnak és a 
Szoctv. 38. §-ának (2) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásnak, a Szoctv. 55/A. §-ának (3) 
bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeinek, a rendsze-
res gyermekvédelmi támogatásnak a 10%-a, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Szoctv. 43/B. §-ának 
(1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és nyugdíjbiztosítási járuléka, a Szoctv. 38. §-ának (9) bekezdésé-
ben szabályozott lakásfenntartási támogatás, az átmeneti (krízis-) segélyezés, a temetési segély, a közteme-
tés, a közgyógyellátás, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjá-
nak szociális alapon történő egyedi mérséklése vagy elengedése. 
A települési önkormányzatokat ez az összeg a lakosságszám alapján a települések szociális jellemzőiből kép-
zett mutatószám szerint differenciáltan illeti meg. 
A mutatószám kialakításában: 
– […] 30%-os súllyal a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek a 2005. március, június és 
szeptember havi együttes létszámadatokból számított átlaga, 
– […] 20%-os súllyal a 60 éves és idősebb korcsoportba tartozók számának, 
– […] 30%-os súllyal a rendszeres szociális segélyben részesülőknek a települési önkormányzatok vissza-
igénylése alapján nyilvántartott számának, valamint a közcélú foglalkoztatásban résztvevőknek a 2005. már-
cius, június és szeptember havi együttes létszámadataiból számított átlaga, 
– […] 20%-os súllyal a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának a 
2004. évi adóbevallások összesítése alapján számított  
lakosságszámon belüli részaránya szerepel.” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1583. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 10. pont fajla-
gos összege módosítását javasolják: 
 
„10. Lakáshoz jutás feladatai 
FAJLAGOS ÖSSZEG: […] 1 180 - […] 2255 forint/fő, de legalább […] 205 000 forint/település” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1584. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont b) 
pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„b) Gyermekjóléti központ 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 340 000] 2 706 000 forint/központ” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1585. Béki Gabriella képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont c) pont módosítá-
sát javasolja: 
 
/c) Szociális étkeztetés/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [70 800] 73 000 forint/fő 
 
A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt 
szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. 
 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot az étkeztetésben ellátottak száma alapján illeti meg.  
 
Az ellátottak számának meghatározása: 
 
Tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 251-gyel. 
 
Elszámoláskor az étkeztetésben részesülők nyilvántartása alapján naponta összesített ellátottak számának 
alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszeresen vehető 
figyelembe.” 

 
 
 Indokolás: T/17700/639. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1586. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont c) pont 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„c) Szociális étkeztetés 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [70 800] 77 500 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat IX. fejezet előirányzatát is módosítani szük-
séges. 
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 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1587. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
11. pont c) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„c) Szociális étkeztetés 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [70 800] 77 112 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/496. számon. 
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. 
 
 1588. Dr. Czira Szabolcs, dr. Turi-Kovács Béla, Tóth Imre és Kékkői Zoltán József képviselők  
a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont c) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„c) Szociális étkeztetés 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [70 800] 77 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/754. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64. (496. sz. jav. - ),246. (496. sz. jav. - ),1589. (496. sz. jav. - 
),1592. (496. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1591. (754. sz. jav. - ),1593. (754. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1589. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
11. pont d) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„d) Házi segítségnyújtás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [104 800] 122 400 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/496. számon. 
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. 
 
 1590. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont d) 
pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„d) Házi segítségnyújtás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [104 800] 123 000 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64. (496. sz. jav. - ),246. (496. sz. jav. - ),1587. (496. sz. jav. - 
),1592. (496. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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 1591. Dr. Czira Szabolcs, dr. Turi-Kovács Béla, Tóth Imre és Kékkői Zoltán József képviselők  
a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont d) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„d) Házi segítségnyújtás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [104 800] 123 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/754. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1592. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
11. pont e) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [50 000] 63 240 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/496. számon. 
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. 
 
 1593. Dr. Czira Szabolcs, dr. Turi-Kovács Béla, Tóth Imre és Kékkői Zoltán József képviselők  
a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont e) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [50 000] 63 800 forint/fő” 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1588. (754. sz. jav. - ),1593. (754. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64. (496. sz. jav. - ),246. (496. sz. jav. - ),1587. (496. sz. jav. - 
),1589. (496. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1588. (754. sz. jav. - ),1591. (754. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/754. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1594. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont e) pont 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [50 000] 63 550 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1595. Lezsák Sándor képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont f) pont fajlagos 
összege módosítását javasolja: 
 
/f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás/ 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [2100000] 2 300 000 forint/szolgálat” 

 
 
 Indokolás: T/17700/670. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat IX. fejezet előirányzatát is módosítani szük-
séges. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1596. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont f) pont 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [2100000] 2 300 000 forint/szolgálat” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1597. Béki Gabriella képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont g) pont fajlagos 
összege módosítását javasolja: 
 
/g) Támogató szolgálat/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [8 722 000] 10 000 000 forint/szolgálat 
 
A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a Szoctv. 65/C. §-a alapján és a külön jogsza-
bályban foglalt szakmai követelmények szerint tart fenn támogató szolgálatot és azt 2005-ben is működtette, 
valamint az a helyi önkormányzat, amely a kötelező feladata ellátása érdekében működtetett fogyatékosokat 
ellátó intézményének keretében tart fenn támogató szolgálatot, továbbá az a legalább 10000 lakosságszámú 
települési önkormányzat, amely 2006-ban működtet új támogató szolgálatot.  
 
A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.” 

 
 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat IX. fejezet előirányzatát is módosítani szük-
séges. 
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 Indokolás: T/17700/637. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1598. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont g) pont 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„g) Támogató szolgálat 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [8 722 000] 10 455 000 forint/szolgálat” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1599. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont h) 
pont módosítását javasolják: 
 
„11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 
h) Közösségi ellátások 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [6 200 000] 7 175 000 forint/szolgálat” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1600. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont i) pont 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„i) Utcai szociális munka 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [5 750 000] 6 458 000 forint/szolgálat” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1601. Béki Gabriella képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont i) pont fajlagos 
összege módosítását javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
 
/i) Utcai szociális munka/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [5 750 000] 6 000 000 forint/szolgálat” 
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 Indokolás: T/17700/713. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1602. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont j) pont 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
„j) Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [191 000] 205 000 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1603. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont k) 
pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat IX. fejezet előirányzatát is módosítani szük-
séges. 
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„k) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [418 000] 476 700 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1604. Béki Gabriella képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont k) pont fajlagos 
összege módosítását javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
 
/k) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [418 000] 465 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/714. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1605. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) pont 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés  
a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat IX. fejezet előirányzatát is módosítani szük-
séges. 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [805 300] 936 200 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1606. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) 
pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
„b) Átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás  
FAJLAGOS ÖSSZEG: [710 000] 839 000 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1607. Béki Gabriella képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont fajlagos 
összege módosítását javasolja: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
 
/b) Átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás/ 



- 743 - 

 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [710 000] 760 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/716. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1608. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont c) pont 
módosítását javasolják: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
„c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás  
FAJLAGOS ÖSSZEG: [447 000] 788 400 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1609. Béki Gabriella képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont c) pont fajlagos 
összege módosítását javasolja: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
 
/c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás/  

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1609. (716. sz. jav. - ),1611. (716. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 
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„FAJLAGOS ÖSSZEG: [447 000] 700 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/716. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1610. Harrach Péter képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont c) pont fajlagos 
összege módosítását javasolja: 
 
„12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 
c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás  
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [447 000] 788 400 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/432. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1611. Béki Gabriella képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont kiegészítését java-
solja a következő új d) pont  felvételével: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
 
„d) különleges és speciális gyermekotthon 
 
Fajlagos összeg:  950 000 forint/fő 
 
A hozzájárulást a Gyvt. 53. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti különleges ellátásban részesülők és a 
Gyvt. 53. §  (2) bekezdésének b) pontja szerinti speciális ellátásban részesülők után vehetik igénybe.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1607. (716. sz. jav. - ),1611. (716. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66. (432. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/716. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1612. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 13. pont fajla-
gos összege módosítását javasolják: 
 
„13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [518 100] 561 700 forint/férőhely” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1613. Farkas Imre képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont a) pont fajlagos ösz-
szege módosítását javasolja: 
 
/14. Gyermekek napközbeni ellátása 
a) Bölcsődei ellátás/ 
 
„ FAJLAGOS ÖSSZEG: [426 500] 462 900 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1607. (716. sz. jav. - ),1609. (716. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/56. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1614. Béki Gabriella képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont a) pont fajlagos 
összege módosítását javasolja: 
 
/14. Gyermekek napközbeni ellátása/ 
 
/a) Bölcsődei ellátás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [426 500] 450 000 forint/fő” 

 

 
 
 Indokolás: T/17700/718. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1615. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont a) pont 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„14. Gyermekek napközbeni ellátása 
a) Bölcsődei ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [426 500] 474 500 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69. (56. sz. jav. - ),1561. (56. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltak-
kal. 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat IX. fejezet előirányzatát is módosítani szük-
séges. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1617. (718. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1616. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont b) 
pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/14. Gyermekek napközbeni ellátása/ 
„b) Családi napközi ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [118 300] 160 100 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1617. Béki Gabriella képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont b) pont fajlagos 
összege módosítását javasolja: 
 
/14. Gyermekek napközbeni ellátása/ 
 
/b) Családi napközi ellátás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [118 300] 140 000 forint/fő” 
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 Indokolás: T/17700/718. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1618. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
15. pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/15. Óvodai nevelés/ 
 
„ FAJLAGOS ÖSSZEG: [199 000] 213 180 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/795. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1619. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont fajla-
gos összege módosítását javasolják: 
 
„15. Óvodai nevelés 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [199 000] 210 000 forint/fő”„ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1614. (718. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (795. sz. jav. - ),75. (795. sz. jav. - ),77. (795. sz. jav. - ),107. 
(795. sz. jav. - ),247. (795. sz. jav. - ),355. (795. sz. jav. - ),503. (795. sz. jav. - ),790. (795. sz. jav. - ),1622. (795. sz. jav. - ),1623. (795. 
sz. jav. - ),1625. (795. sz. jav. - ),1627. (795. sz. jav. - ),1629. (795. sz. jav. - ),1639. (795. sz. jav. - ),1642. (795. sz. jav. - ) pontjai-
ban foglaltakkal. 
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- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1620. Farkas Imre képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 15. pont fajlagos összege 
módosítását javasolja: 
 
/15. Óvodai nevelés/ 
 
„ FAJLAGOS ÖSSZEG: [199 000] 209 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/58. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1621. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont a) pont 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„16. Iskolai oktatás 
a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [204 000] 219 000 forint/fő”„ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (58. sz. jav. - ),1562. (58. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltak-
kal. 
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- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1622. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
16. pont a) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„16. Iskolai oktatás 
a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [204 000] 218 280 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/795. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1623. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
16. pont b) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/16. Iskolai oktatás/ 
„b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [212 000] 226 440 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/795. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (795. sz. jav. - ),75. (795. sz. jav. - ),77. (795. sz. jav. - ),107. 
(795. sz. jav. - ),247. (795. sz. jav. - ),355. (795. sz. jav. - ),503. (795. sz. jav. - ),790. (795. sz. jav. - ),1618. (795. sz. jav. - ),1623. (795. 
sz. jav. - ),1625. (795. sz. jav. - ),1627. (795. sz. jav. - ),1629. (795. sz. jav. - ),1639. (795. sz. jav. - ),1642. (795. sz. jav. - ) pontjai-
ban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (795. sz. jav. - ),75. (795. sz. jav. - ),77. (795. sz. jav. - ),107. 
(795. sz. jav. - ),247. (795. sz. jav. - ),355. (795. sz. jav. - ),503. (795. sz. jav. - ),790. (795. sz. jav. - ),1618. (795. sz. jav. - ),1622. (795. 
sz. jav. - ),1625. (795. sz. jav. - ),1627. (795. sz. jav. - ),1629. (795. sz. jav. - ),1639. (795. sz. jav. - ),1642. (795. sz. jav. - ) pontjai-
ban foglaltakkal. 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1624. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont b) 
pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/16. Iskolai oktatás/ 
„b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [212 000] 227 500 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1625. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
16. pont c) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/16. Iskolai oktatás/ 
„c) Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamon 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [262 000] 267 240 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/795. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (795. sz. jav. - ),75. (795. sz. jav. - ),77. (795. sz. jav. - ),107. 
(795. sz. jav. - ),247. (795. sz. jav. - ),355. (795. sz. jav. - ),503. (795. sz. jav. - ),790. (795. sz. jav. - ),1618. (795. sz. jav. - ),1622. (795. 
sz. jav. - ),1623. (795. sz. jav. - ),1627. (795. sz. jav. - ),1629. (795. sz. jav. - ),1639. (795. sz. jav. - ),1642. (795. sz. jav. - ) pontjai-
ban foglaltakkal. 
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- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1626. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont c) pont 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/16. Iskolai oktatás/ 
„c) Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamon 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [262 000] 268 500 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1627. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
16. pont d) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/16. Iskolai oktatás/ 
„d) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [210 000] 214 200 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/795. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (795. sz. jav. - ),75. (795. sz. jav. - ),77. (795. sz. jav. - ),107. 
(795. sz. jav. - ),247. (795. sz. jav. - ),355. (795. sz. jav. - ),503. (795. sz. jav. - ),790. (795. sz. jav. - ),1618. (795. sz. jav. - ),1622. (795. 
sz. jav. - ),1623. (795. sz. jav. - ),1625. (795. sz. jav. - ),1629. (795. sz. jav. - ),1639. (795. sz. jav. - ),1642. (795. sz. jav. - ) pontjai-
ban foglaltakkal. 
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- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1628. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont d) 
pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/16. Iskolai oktatás/ 
„d) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [210 000] 215 200 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1629. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
16. pont e) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/16. Iskolai oktatás/ 
„e) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [112 000] 114 240 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/795. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (795. sz. jav. - ),75. (795. sz. jav. - ),77. (795. sz. jav. - ),107. 
(795. sz. jav. - ),247. (795. sz. jav. - ),355. (795. sz. jav. - ),503. (795. sz. jav. - ),790. (795. sz. jav. - ),1618. (795. sz. jav. - ),1622. (795. 
sz. jav. - ),1623. (795. sz. jav. - ),1625. (795. sz. jav. - ),1627. (795. sz. jav. - ),1639. (795. sz. jav. - ),1642. (795. sz. jav. - ) pontjai-
ban foglaltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1630. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont e) pont 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/16. Iskolai oktatás/ 
„e) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [112 000] 116 000 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1631. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont a) pont 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 
a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [464 000] 482 000 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1632. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont b) 
pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
„b) Korai fejlesztés, gondozás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2[40 000] 243 000 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1633. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont c) pont 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
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/17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
„c) Fejlesztő felkészítés 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [325 000] 329 000 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1634. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 18. pont módo-
sítását javasolják: 
 
„18. Alapfokú művészetoktatás 
a) Zeneművészeti ág 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [80 000] 115 000 forint/fő 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási intéz-
mény zeneművészeti ágán az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetésé-
ről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott egyéni foglalkozás keretében tör-
ténő oktatásban részt vevő tanulók után. 
 
b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [40 000] 65 000 forint/fő 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási intéz-
mény képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók, létszáma után. Ez a hoz-
zájárulás jár a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók után is. 
Az alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak egy jogcímen 
vehető figyelembe, abban az esetben is, ha az a) és b) jogcím szerinti oktatásban is részesül, vagy ha a tanuló 
több tanszakra jár, vagy több alapfokú művészetoktatási intézményben tanul. 
A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettséget vá-
lasztotta[, és a választott képzés keretében számára legalább heti hat foglalkozást biztosítanak]. A több 
tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze.” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1635. Vincze László, dr. Fenyvesi Máté és Kékkői Zoltán József képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 18. pont a) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„18. Alapfokú művészetoktatás 
a) Zeneművészeti ág 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [80000]110 000 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/506. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1636. Gulyás József képviselő, valamint Gulyás József és Tatai-Tóth András képviselők  a tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 18. pont a) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„18. Alapfokú művészetoktatás 
a) Zeneművészeti ág 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [80000]105 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/820, 823, 823. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (820. sz. jav. - ),82. (820. sz. jav. - ),86. (820. sz. jav. - ),90. 
(820. sz. jav. - ),131. (820. sz. jav. - ),138. (820. sz. jav. - ),1449. (820. sz. jav. - ),1643. (820. sz. jav. - ),1647. (820. sz. jav. - ),1655. 
(820. sz. jav. - ),1656. (820. sz. jav. - ),1662. (820. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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 1638. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Vincze László, Steinerné Vasvári Éva és Dobó László 
képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 18. pont a) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„18. Alapfokú művészetoktatás 
a) Zeneművészeti ág 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [80 000] 115 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/694. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1639. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
18. pont a) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„18. Alapfokú művészetoktatás 
a) Zeneművészeti ág 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [80000]107 100 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/795. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (694. sz. jav. - ),124. (694. sz. jav. - ),390. (694. sz. jav. - ),507. 
(694. sz. jav. - ),544. (694. sz. jav. - ),944. (694. sz. jav. - ),1185. (694. sz. jav. - ),1285. (694. sz. jav. - ),1444. (694. sz. jav. - ),1644. 
(694. sz. jav. - ),1645. (694. sz. jav. - ),1699. (694. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (795. sz. jav. - ),75. (795. sz. jav. - ),77. (795. sz. jav. - ),107. 
(795. sz. jav. - ),247. (795. sz. jav. - ),355. (795. sz. jav. - ),503. (795. sz. jav. - ),790. (795. sz. jav. - ),1618. (795. sz. jav. - ),1622. (795. 
sz. jav. - ),1623. (795. sz. jav. - ),1625. (795. sz. jav. - ),1627. (795. sz. jav. - ),1629. (795. sz. jav. - ),1642. (795. sz. jav. - ) pontjai-
ban foglaltakkal. 
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 1640. Vincze László, dr. Fenyvesi Máté és Kékkői Zoltán József képviselők  a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 18. pont b) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/18. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
„b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [40000] 60000 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/509. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1642. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
18. pont b) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/18. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
„b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [40 000] 60 180 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/795. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1643. Gulyás József képviselő, valamint Gulyás József és Tatai-Tóth András képviselők  a tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 18. pont b) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/18. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
„b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [40 000] 50 000 forint/fő” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (795. sz. jav. - ),75. (795. sz. jav. - ),77. (795. sz. jav. - ),107. 
(795. sz. jav. - ),247. (795. sz. jav. - ),355. (795. sz. jav. - ),503. (795. sz. jav. - ),790. (795. sz. jav. - ),1618. (795. sz. jav. - ),1622. (795. 
sz. jav. - ),1623. (795. sz. jav. - ),1625. (795. sz. jav. - ),1627. (795. sz. jav. - ),1629. (795. sz. jav. - ),1639. (795. sz. jav. - ) pontjai-
ban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/820, 823, 823. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1644. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Vincze László, Steinerné Vasvári Éva és Dobó László 
képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 18. pont b) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„18. Alapfokú művészetoktatás 
 
b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [40000] 65000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/694. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1645. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Vincze László, Steinerné Vasvári Éva és Dobó László 
képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 18. pont lezáró szövege módosítását javasolják: 
 
/18. Alapfokú művészetoktatás/ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (820. sz. jav. - ),82. (820. sz. jav. - ),86. (820. sz. jav. - ),90. 
(820. sz. jav. - ),131. (820. sz. jav. - ),138. (820. sz. jav. - ),1449. (820. sz. jav. - ),1636. (820. sz. jav. - ),1647. (820. sz. jav. - ),1655. 
(820. sz. jav. - ),1656. (820. sz. jav. - ),1662. (820. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (694. sz. jav. - ),124. (694. sz. jav. - ),390. (694. sz. jav. - ),507. 
(694. sz. jav. - ),544. (694. sz. jav. - ),944. (694. sz. jav. - ),1185. (694. sz. jav. - ),1285. (694. sz. jav. - ),1444. (694. sz. jav. - ),1638. 
(694. sz. jav. - ),1645. (694. sz. jav. - ),1699. (694. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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„Az alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak egy jogcímen 
vehető figyelembe, abban az esetben is, ha az a) és b) jogcím szerinti oktatásban is részesül, vagy ha a tanuló 
több tanszakra jár, vagy több alapfokú művészetoktatási intézményben tanul.” 
A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettséget vá-
lasztotta[, és a választott képzés keretében számára legalább heti hat foglalkozást biztosítanak]. A több 
tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze. 

 
 
 Indokolás: T/17700/694. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1646. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont a) pont 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„19. Kollégiumok közoktatási feladatai 
a) Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [292 000] 359 000 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (694. sz. jav. - ),124. (694. sz. jav. - ),390. (694. sz. jav. - ),507. 
(694. sz. jav. - ),544. (694. sz. jav. - ),944. (694. sz. jav. - ),1185. (694. sz. jav. - ),1285. (694. sz. jav. - ),1444. (694. sz. jav. - ),1638. 
(694. sz. jav. - ),1644. (694. sz. jav. - ),1699. (694. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1647. Gulyás József képviselő, valamint Gulyás József és Tatai-Tóth András képviselők  a tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont a) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„19. Kollégiumok közoktatási feladatai 
a) Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [292 000] 350 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/820, 823, 823. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1649. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont a) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„19. Kollégiumok közoktatási feladatai 
a) Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [292000] 359000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/758. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem 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. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (820. sz. jav. - ),82. (820. sz. jav. - ),86. (820. sz. jav. - ),90. 
(820. sz. jav. - ),131. (820. sz. jav. - ),138. (820. sz. jav. - ),1449. (820. sz. jav. - ),1636. (820. sz. jav. - ),1643. (820. sz. jav. - ),1655. 
(820. sz. jav. - ),1656. (820. sz. jav. - ),1662. (820. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85. (758. sz. jav. - ),496. (758. sz. jav. - ),803. (758. sz. jav. - 
),1035. (758. sz. jav. - ),1214. (758. sz. jav. - ),1400. (758. sz. jav. - ),1650. (758. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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 1650. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont c) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/19. Kollégiumok közoktatási feladatai/ 
„c) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [584 000] 779 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/758. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem 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. 
 
 1651. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont c) pont 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/19. Kollégiumok közoktatási feladatai/ 
„c) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [584 000] 779 000 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85. (758. sz. jav. - ),496. (758. sz. jav. - ),803. (758. sz. jav. - 
),1035. (758. sz. jav. - ),1214. (758. sz. jav. - ),1400. (758. sz. jav. - ),1649. (758. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1652. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont a) pont 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz 
a) Általános iskolai napközi foglalkozás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [23 000] 23 600 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1654. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont c) pont 
fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz/ 
„c) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [41 000] 46 100 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1655. Gulyás József képviselő, valamint Gulyás József és Tatai-Tóth András képviselők  a tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont c) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz 
c) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [41 000] 45 000 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/820, 823, 823. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1656. Gulyás József képviselő, valamint Gulyás József és Tatai-Tóth András képviselők  a tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont d) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz 
d) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [61 500] 76 500 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/820, 823, 823. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (820. sz. jav. - ),82. (820. sz. jav. - ),86. (820. sz. jav. - ),90. 
(820. sz. jav. - ),131. (820. sz. jav. - ),138. (820. sz. jav. - ),1449. (820. sz. jav. - ),1636. (820. sz. jav. - ),1643. (820. sz. jav. - ),1647. 
(820. sz. jav. - ),1656. (820. sz. jav. - ),1662. (820. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (820. sz. jav. - ),82. (820. sz. jav. - ),86. (820. sz. jav. - ),90. 
(820. sz. jav. - ),131. (820. sz. jav. - ),138. (820. sz. jav. - ),1449. (820. sz. jav. - ),1636. (820. sz. jav. - ),1643. (820. sz. jav. - ),1647. 
(820. sz. jav. - ),1655. (820. sz. jav. - ),1662. (820. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1657. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont d) 
pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz/ 
„d) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [61 500] 78 500 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1659. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont kiegé-
szítését javasolják a következő új e) pont  felvételével: 
 
„20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz 
e) Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1000 forint/tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat e melléklet 16. a), b), c), d), és 17. a) pontjaiban meghatá-
rozott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevők létszámadatai alapján veheti igénybe a pedagógiai 
programban meghatározott intézményen kívüli kulturális, művészeti szabadidős-sport vagy más foglalkozás, 
kirándulás, erdei iskola, illetve egészségfejlesztést megvalósító feladataihoz.” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1660. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont kiegé-
szítését javasolják a következő új f) pont  felvételével: 
 
/20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz/ 
 
„f) Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1300 forint/tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat e melléklet 16. a), b), c), d) és 17. a) pontjaiban meghatáro-
zott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevők létszámadatai alapján veheti igénybe - figyelembe 
véve az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM-GYISM együttes rendelet 3. §-ában foglal-
takat is - az iskolai mindennapos testedzés feladatainak megoldásához.” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1661. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 



- 768 - 

Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont helyé-
be javasolják: 
 
„21. Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 
[a) Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 15000 forint/fő 
A hozzájárulást igénybe veheti az óvodát, iskolát fenntartó települési önkormányzat a lakott külterüle-
téről és a közigazgatási területén kívülről az óvodába, iskolába – nappali rendszerű iskolai oktatásban 
részt vevő – bejáró gyermek, tanuló után, megyei önkormányzat a megyei fenntartásban lévő intéz-
ménybe más megye közigazgatási területéről bejáró gyermek, tanuló után, 
?a fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok a fenntartásukban lévő intézménybe 
a főváros közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró gyermek, tanuló után.  
Bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye nem azonos az 
intézmény székhelyével. Lakott külterületről bejárónak a hozzájárulás igénylése szempontjából az a 
gyermek, tanuló tekinthető, akit a fenntartó önkormányzat lakott külterületről szervezett formában 
szállít az intézménybe. 
A kollégiumi elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén nevelésben, oktatásban résztve-
vők után, továbbá a főváros közigazgatási területén lakók után, ha fővárosi székhelyű óvodát, iskolát 
vesznek igénybe, a hozzájárulás nem igényelhető. 
b) Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 30000 forint/fő 
A hozzájárulást igényelheti az intézményi társulás keretében az intézmény székhelye szerinti önkor-
mányzat a társulásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. évfolyamos okta-
tásban részt vevő gyermek, tanuló létszáma után. Az igénylés feltétele az érintett nevelési-oktatási in-
tézmény írásos megállapodásban rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemel-
tetése, az intézmény költségvetésének közös meghatározása. 
A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár. 
c) A 3000 fő lakosságszám alatti kistelepülések támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 25000 forint/fő 
A hozzájárulást igényelheti a 3000 fő lakosságszám alatti, óvodát, 1-4. évfolyamos iskolát fenntartó 
önkormányzat a 15-16. a) pont alatti, valamint a 17. a) ponton belül az óvodás gyermekek és 1-4. évfo-
lyamos oktatásban részt vevő tanulók létszáma után, feltéve ha az óvoda, és/vagy az iskola fenntartása 
összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal.] 
 
a) Bejáró gyermekek, tanulók ellátása 
 
aa) Óvodába általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 25 000 forint/gyermek, tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást igényelheti az óvodát, általános iskolát fenntartó önkormányzat a lakott külterüle-
téről és a közigazgatási területén kívülről óvodába, illetve az általános iskola 1-8. évfolyamára, a hat évfo-
lyamos gimnázium 7-8. évfolyamára, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamára bejáró nappali rend-
szerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók ellátásához. 
Bejáró az a gyermek, tanuló, aki nem a lakóhelye, ennek hiányában nem a tartózkodási helye szerinti székhe-
lyű 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 in-
tézményt  fenntartó lakott külterületről szervezett formában szállít az intézménybe. 
A kollégiumi elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén nevelésben, oktatásban részt vevők 
után, továbbá a főváros közigazgatási területén lakók után, ha fővárosi székhelyű óvodát, iskolát vesznek 
igénybe, a hozzájárulás nem igényelhető. 
 
ab) Gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába bejáró tanulók támogatása 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: 15 000 forint/gyermek, tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a fenntartó helyi önkormányzat a nem a lakóhelye, ennek hiányában nem a tartóz-
kodási helye szerinti gimnázium, a szakközépiskola 9-13. évfolyamára, illetve a szakiskola 9-10. évfolyam-
ára, valamint a szakképzési évfolyamokra bejáró nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 
után - beleértve az előbbi intézményekben gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részesülőket is - a kö-
vetkezők szerint veheti igénybe: 
- a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye közigazgatási területéről bejáró tanuló után, 
- a fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok fenntartásában lévő intézménybe a főváros 
közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró tanuló után, 
- a települési önkormányzatok fenntartásában lévő intézménybe más település(ek) közigazgatási területéről 
bejáró tanuló után. 
A kollégiumi (externátusi) elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén nevelésben, oktatásban 
részt vevők után a hozzájárulás nem igényelhető. 
 
b) Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 45 000 forint/gyermek, tanuló 
 
ba) A hozzájárulást igényelheti az intézményfenntartó társulás keretében az intézmény székhelye szerinti ön-
kormányzat a társulásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. évfolyamos oktatás-
ban részt vevő gyermek, tanuló létszáma után. A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után 
a hozzájárulás nem jár. További feltétel az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban rög-
zített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény költségvetésének kö-
zös meghatározása. 
 
c) A kistelepülések támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 12 500 forint/gyermek, tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a következő feltételek fennállása esetén az a települési önkormányzat veheti 
igénybe, amely 2005. augusztus 1-jén önálló közigazgatási jogállással rendelkezett és az óvoda, iskola fenn-
tartása összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal: 
 
ca) Kiegészítő hozzájárulást vehet igénybe az az önkormányzat, amelynek illetékességi területén a lakosság-
szám 2999 főnél több, de a 3500 főt nem haladja meg, az általa fenntartott 
- óvodában óvodai nevelésben részesülő gyermekek után, 
- általános iskolában, valamint hat évfolyamos g imnázium 7-8. illetve nyolc évfolyammal működő gimnázi-
um 5-8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után. 
Amennyiben a közoktatási intézmény társulás keretében működik, abban az esetben vehető igénybe a kiegé-
szítő hozzájárulás, ha az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat illetékességi területén a la-
kosságszám nem haladja meg a 3500 fő. 
 
cb) A kiegészítő hozzájárulás összegének kétszeresét veheti igénybe az az önkormányzat, amelynek illeté-
kességi területén a lakosságszám eléri az 1100 főt, de nem haladja meg a 2999 főt, az általa fenntartott 
- óvodában óvodai nevelésben részesülő gyermekek után, 
- általános iskolában, valamint hat évfolyamos gimnázium 7-8., illetve nyolc évfolyammal működő gimnázi-
um 5-8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után. 
Amennyiben a közoktatási intézmény társulás keretében működik, abban az esetben vehető igénybe a kiegé-
szítő hozzájárulás, ha az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat illetékességi területén a la-
kosságszám nem haladja meg a 2999 főt. 
 
cc) A kiegészítő hozzájárulás összegének kétszeresét veheti igénybe az az önkormányzat, amelynek illeté-
kességi területén a lakosságszám nem éri el az 1100 főt, az általa  fenntartott 
- általános iskola 5-8.,valamint hat évfolyamos gimnázium 7-8., illetve nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. 
évfoyamán nappali  rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után, 
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- általános iskola 1-4. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után, ha a cd) pont szerin-
ti hozzájárulást nem igényelheti. 
Amennyiben a közoktatási intézmény társulás keretében működik, abban az esetben vehető igénybe a kiegé-
szítő hozzájárulás, ha az intézmény székhelye  szerinti települési önkormányzat illetékességi területén a la-
kosságszám nem érte el az 1100 főt. 
 
cd) A kiegészítő hozzájárulás összegének négyszeresét veheti igénybe az az önkormányzat, amelynek az ille-
tékességi területén a lakosságszám nem éri el az 1100 főt, az általa fenntartott 
- óvodában óvodai nevelésben részesülő gyermekek után, 
- általános iskola 1-4. évfolyamára járó, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után, ha az önkor-
mányzat - a Közokt. tv. 85. §-ának (4) bekezdése alapján készített önkormányzati intézkedési terv, illetve, ha 
ilyen készítésére az önkormányzat nem köteles, a megyei fejlesztési terv alapján - az általános iskolai neve-
lésről-oktatásról az 5-8. évfolyamon - a b) pont szerinti feltételeknek megfelelően létrehozott - társulás kere-
tében gondoskodik. 
Ha a települési önkormányzat az általa fenntartott közoktatási intézményben, az óvodai nevelés keretében 
nemzetiségi, kisebbségi kétnyelvű, vagy anyanyelvű nevelést, a 4. évfolyamnál magasabb évfolyamon nem-
zetiségi, kisebbségi (nyelvoktató, kétnyelvű vagy tannyelvű) iskolai nevelést-oktatást biztosít, egyéb feltéte-
lek megléte esetén a hozzájárulást társulásban való részvétel nélkül is igényelheti. 
Amennyiben a közoktatási intézmény társulás keretében működik, akkor az 1100 fő alatti lakosságszámú 
önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyerme-
kek, tanulók után jár a hozzájárulás. 
A ca)-cd) pontban meghatározottak alapján igényelhető hozzájárulás kétszeresét igényelheti a helyi önkor-
mányzat azon gyermekek, tanulók után, akiknek nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi két tanítási nyelvű 
óvodai nevelést, illetve nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi két tanítási nyelvű vagy nemzetiségi nyelvoktató, 
nappali rendszerű iskolai nevelést-oktatást biztosít. 
A c) pont alatti kiegészítő hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen igényelhetők .” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1662. Gulyás József képviselő, valamint Gulyás József és Tatai-Tóth András képviselők  a tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont b) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„21. Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 
b) Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [30 000] 45 000 forint/fő” 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (820. sz. jav. - ),82. (820. sz. jav. - ),86. (820. sz. jav. - ),90. 
(820. sz. jav. - ),131. (820. sz. jav. - ),138. (820. sz. jav. - ),1449. (820. sz. jav. - ),1636. (820. sz. jav. - ),1643. (820. sz. jav. - ),1647. 
(820. sz. jav. - ),1655. (820. sz. jav. - ),1656. (820. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/820, 823, 823. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1664. Farkas Imre képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont kiegészítését javasol-
ja a következő új c) pont  felvételével: 
 
/22. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások/ 
 
„c) Tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 130 000 forint/tanuló 
 
ca) A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott kollégiumban a Közokt. tv. 53 .§-ának (7)-(9) 
bekezdése alapján biztosított kollégiumi, externátusi elhelyezéssel, ellátással összefüggő feladataihoz, a kol-
légiumi hallgatói jogviszonyban lévő, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után veheti igénybe 
abban az esetben, ha a tanuló a Közokt. tv. szerint szervezett iskolai rendszerű oktatásban vesz részt. 
Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a tanuló részére férőhely 
hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani. 
Az externátusi nevelésben, ellátásban részesülők esetében az igénybevétel további feltétele, hogy a lakhatási 
költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó vállalja. 
Nem igényelhető a hozzájárulás a - Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) 
pontjában meghatározott - közeli hozzátartozóknál lakó tanuló esetén. 
A Közokt. tv. szerint gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők kollégiumi ellátásához nem ez, 
hanem a d) pont szerinti hozzájárulás igényelhető. 
 
cb) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a kollégiumi  hallgatói jogvi-
szonyban lévő tanulók után, akik az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében veszik 
igénybe a kollégiumi ellátást. 
 
cc)A hozzájárulás két és félszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a kollégiumi hallgatói 
jogviszonyban lévő a tanulók után, akik az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrá-
nyos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében az oktatási miniszter által kiadott okta-
tási program alapján veszik igénybe a kollégiumi ellátást .” 

 
 
 Indokolás: T/17700/57. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 92. (57. sz. jav. - ),1139. (57. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltak-
kal. 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1665. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont kiegé-
szítését javasolják a következő új c) pont  felvételével: 
 
„c) Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 460 forint/tanuló 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzatok a Közokt. tv. 118 . §-a (5) bekezdéséhez kapcsolódóan a 16. a), b), 
c), d) és 17. a) pontjában meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevőknek a 2006/2007. 
tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai állapotra becsült tanulói létszáma alapján igényelhetik, az 
elszámolás a 2006/2007. tanévi (tényleges) nyitó közoktatási statisztikában szereplő, nappali rendszerű 
oktatásban részt vevők létszámának figyelembevételével történik .” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1666. Halász János képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont módosítását javasol-
ja: 
 
„23. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások 
 
a) helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1117 forint/fő 
 
A hozzájárulás a lakosságszám szerint illeti meg a települési önkormányzatot a kulturális javak védelmét, a 
muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló feladatai 
ellátásához. 
 
b) kisvárosi, kistelepülési támogatás 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: 613 forint/fő 
 
A kiegészítő hozzájárulás azt a művelődési házat könyvtárat fenntartó kisvárosi, kistelepülési önkormányza-
tot illeti meg, amelynek illetékességi területén a lakosságszám nem haladja meg a 10 000 főt.” 

 
 
 Indokolás: T/17700/205. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1667. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont fajla-
gos összege módosítását javasolják: 
 
„23. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 117] 1 257 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1668. Dr. Pető Iván képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont fajlagos összege 
módosítását javasolja: 
 
„23. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 117] 1 227 forint/fő” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1675. (205. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/814. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1669. Dr. Pető Iván képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont fajlagos összege 
módosítását javasolja: 
 
„24. Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [93 990 050] 103 952 520 forint/megye, főváros, [374] 409 forint/fő” 

 
 
 Indokolás: T/17700/815. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1670. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont fajla-
gos összege módosítását javasolják: 
 
„24. Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [93 990 050] 106 551 050 forint/megye, főváros, [374] 419 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1672. (814. sz. jav. - ),1677. (814. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1673. (815. sz. jav. - ),1676. (815. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 
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- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1671. Pánczél Károly képviselő  a törvényjavaslat 3. számú melléklet kiegészítését javasolja a 
következő új 30. pont  felvételével: 
 
„30. Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások 
 
a) Hozzájárulás minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatokhoz 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 560 forint/pedagógus 
 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzatok igényelhetik a Közokt. tv. 40. §-ának (10) bekezdésében 
meghatározott intézményi minőségirányítási program végrehajtásához, a minőségfejlesztési rendszer működ-
tetéséhez, szakértők igénybevételéhez, továbbá a Közokt. tv. 85-ának (7)  bekezdésében meghatározott ön-
kormányzati minőségirányítási program végrehajtásához. Az igényjogosultság alapja a Közokt. tv. 20-21 . §-
ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú intézményekben, pedagógusmunkakörben, illetve a 
Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben 
foglalkoztatottak 2005/2006. tanévi nyitó, és a 2006/2007. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, il-
letve becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a he-
lyi önkormányzat rendeletében meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát. 
 
b) Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 740 forint/gyermek, tanuló 
 
A hozzájárulást helyi önkormányzat igényelheti szakmai vagy tanügy-igazgatási ellenőrzéshez, illetve fenn-
tartói döntés-előkészítéshez, továbbá a Közokt. tv. 36. §-a alapján szervezett, pedagógiai szakmai szolgálta-
tások igénybevételéhez e melléklet 15. pontja, a 16. a), b), c), d) pontja és 17. a) pontja szerint számított 
együttes gyermek- és tanulólétszám után.” 

 
 
 Indokolás: T/17700/742. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

4. számú melléklet: A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó 

megosztása 

 1672. Dr. Pető Iván képviselő  a törvényjavaslat 4. számú melléklet előirányzata módosítását ja-
vasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95. (742. sz. jav. - ),1001. (742. sz. jav. - ),1141. (742. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 
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„ A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2004. évre bevallott, az 
Adó- és  Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott (a továbbiakban: településre kimuta-
tott) személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg az A) és B) pontban meghatározott szabályok szerint. Az A)-
B) pontban foglaltakat helyi önkormányzatonként részletezve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (3) bekezdésében meghatározott PM-BM együttes rendeletben (a 
továbbiakban: PM-BM együttes rendelet) kell közzétenni. 
 
Előirányzat:  [483 105,0] 484 226,9 millió forint” 

 
 
 Indokolás: T/17700/814. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1673. Dr. Pető Iván képviselő  a törvényjavaslat 4. számú melléklet előirányzata módosítását ja-
vasolja: 
 
„ A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2004. évre bevallott, az 
Adó- és  Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott (a továbbiakban: településre kimuta-
tott) személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg az A) és B) pontban meghatározott szabályok szerint. Az A)-
B) pontban foglaltakat helyi önkormányzatonként részletezve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (3) bekezdésében meghatározott PM-BM együttes rendeletben (a 
továbbiakban: PM-BM együttes rendelet) kell közzétenni. 
 
Előirányzat:  [483 105,0] 489 357,9 millió forint” 

 
 
 Indokolás: T/17700/815. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1674. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1668. (814. sz. jav. - ),1677. (814. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1669. (815. sz. jav. - ),1676. (815. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 
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István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. pont 
módosítását javasolják: 
 
„B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az I-III. 
pont szerint. 
 
I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben átengedett személyi jövedelemadó-hányad 
 Előirányzat:  240 432,8 millió forint 
 
- A 3. számú melléklet 1-8., 10. és 23-24. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jogcímének 
forrása 100,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
     millió forint 
 =3. számú melléklet  1. jogcím [19 097,4] 21 481,4 
   2. jogcím [10 253,2] 11 483,6 
   3. jogcím [4 591,2] 4 729,0 
   4. jogcím [3 041,9] 3 541,9 
   5. jogcím [1 164,3] 1 196,6 
   6. jogcím [197,4] 213,2 
   7. jogcím [6 074,3] 6 226,2 
   8. jogcím [6 782,8] 8 478,5 
   10. jogcím [14 236,9] 14 592,8 
  23. jogcím [11 392,7] 12 816,8 
  24. jogcím [5 696,4] 6380,0 
 = 8. számú melléklet  III. jogcím [32 368,6] 34 500,0 
  IV. jogcím [100,0] 102,5 
 
- A 3. számú melléklet 9. jogcímének forrása 75,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
     millió forint 
 = 3. számú melléklet  9. jogcím [44 849,3] 45 970,5 
 
- A 3. számú melléklet 11. jogcímének forrása 82,4%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
     millió forint 
 = 3. számú melléklet  11. jogcím [24 116,1] 27 733,5 
 
- A 3. számú melléklet 12-14. jogcímének forrása 85,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
     millió forint 
 = 3. számú melléklet  12. jogcím [48 288,3] 56 980,2 
  13. jogcím [1 576,6] 1 710,6 
  14. jogcím [6 605,4] 7 794,4” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1675. Halász János képviselő  a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. pont módosítását 
javasolja: 
 
„I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben átengedett személyi jövedelemadó-hányad 
Előirányzat:  [240 432,8] 240 682,8 millió forint 
 
- A 3. számú melléklet 1-8., 10. és 23-24. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jogcímének 
forrása 100,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
     millió forint 
 =3. számú melléklet  1. jogcím 19 097,4 
   2. jogcím 10 253,2 
   3. jogcím 4 591,2 
   4. jogcím 3 041,9 
   5. jogcím 1 164,3 
   6. jogcím 197,4 
   7. jogcím 6 074,3 
   8. jogcím 6 782,8 
   10. jogcím 14 236,9 
  23. jogcím [11 392,7] 11 642,7 
  24. jogcím 5 696,4 
 = 8. számú melléklet  III. jogcím 32 368,6 
  IV. jogcím 100,0 
 
- A 3. számú melléklet 9. jogcímének forrása 75,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
     millió forint 
 = 3. számú melléklet  9. jogcím 44 849,3 
 
- A 3. számú melléklet 11. jogcímének forrása 82,4%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
     millió forint 
 = 3. számú melléklet  11. jogcím 24 116,1 
 
- A 3. számú melléklet 12-14. jogcímének forrása 85,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
     millió forint 
 = 3. számú melléklet  12. jogcím 48 288,3 
  13. jogcím 1 576,6 
  14. jogcím 6 605,4” 

 
 
 Indokolás: T/17700/205. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1676. Dr. Pető Iván képviselő  a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. pont módosítását 
javasolja: 
 
„I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben átengedett személyi jövedelemadó-hányad 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1666. (205. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Előirányzat:  [240 432,8] 246 685,7 millió forint 
 
- A 3. számú melléklet 1-8., 10. és 23-24. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jogcímének 
forrása 100,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
     millió forint 
 =3. számú melléklet  1. jogcím 19 097,4 
   2. jogcím 10 253,2 
   3. jogcím 4 591,2 
   4. jogcím 3 041,9 
   5. jogcím 1 164,3 
   6. jogcím 197,4 
   7. jogcím 6 074,3 
   8. jogcím 6 782,8 
   10. jogcím 14 236,9 
  23. jogcím 11 392,7 
 
  24. jogcím [5 696,4] 6 252,9 
 
 = 8. számú melléklet  III. jogcím 32 368,6 
  IV. jogcím 100,0 
 
- A 3. számú melléklet 9. jogcímének forrása 75,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
     millió forint 
 = 3. számú melléklet  9. jogcím 44 849,3 
 
- A 3. számú melléklet 11. jogcímének forrása 82,4%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
     millió forint 
 = 3. számú melléklet  11. jogcím 24 116,1 
 
- A 3. számú melléklet 12-14. jogcímének forrása 85,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
     millió forint 
 = 3. számú melléklet  12. jogcím 48 288,3 
  13. jogcím 1 576,6 
  14. jogcím 6 605,4” 

 
 
 Indokolás: T/17700/815. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1677. Dr. Pető Iván képviselő  a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. pont módosítását 
javasolja: 
 
„I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben átengedett személyi jövedelemadó-hányad 
 
Előirányzat:  [240 432,8] 241 554,7 millió forint 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1669. (815. sz. jav. - ),1673. (815. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 
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- A 3. számú melléklet 1-8., 10. és 23-24. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jogcímének 
forrása 100,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
     millió forint 
 =3. számú melléklet  1. jogcím 19 097,4 
   2. jogcím 10 253,2 
   3. jogcím 4 591,2 
   4. jogcím 3 041,9 
   5. jogcím 1 164,3 
   6. jogcím 197,4 
   7. jogcím 6 074,3 
   8. jogcím 6 782,8 
   10. jogcím 14 236,9 
 
  23. jogcím [11 392,7] 12 514,6 
 
  24. jogcím 5 696,4 
 = 8. számú melléklet  III. jogcím 32 368,6 
  IV. jogcím 100,0 
 
- A 3. számú melléklet 9. jogcímének forrása 75,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
     millió forint 
 = 3. számú melléklet  9. jogcím 44 849,3 
 
- A 3. számú melléklet 11. jogcímének forrása 82,4%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
     millió forint 
 = 3. számú melléklet  11. jogcím 24 116,1 
 
- A 3. számú melléklet 12-14. jogcímének forrása 85,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
     millió forint 
 = 3. számú melléklet  12. jogcím 48 288,3 
  13. jogcím 1 576,6 
  14. jogcím 6 605,4” 

 
 
 Indokolás: T/17700/814. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

5. számú melléklet: A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított 

előirányzatok 

 1678. Dr. Bóka István képviselő  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 2. pont előirányzata mó-
dosítását javasolja: 
 
/2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása/ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1668. (814. sz. jav. - ),1672. (814. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 
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„Előirányzat:  [4 300,0] 5 600,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás: T/17700/248. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1679. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 3. pont elői-
rányzata módosítását javasolják: 
 
„3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 
 Előirányzat: [150,0] 225,0 millió forint” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1680. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 4. pont elői-
rányzata módosítását javasolják: 
 
„4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 
 Előirányzat: [85,0] 102,0 millió forint” 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat IX/2/2. előirányzatot is módosítani szükséges. 
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 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1681. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 5. pont elői-
rányzata módosítását javasolják: 
 
„5. Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 
 Előirányzat: [1 166,1] 1 338,6 millió forint” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1682. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
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Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 6. pont elői-
rányzata módosítását javasolják: 
 
„6. Gyermek- és ifjúsági feladatok 
 Előirányzat: [170,0] 174,2 millió forint” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1683. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 8. pont elői-
rányzata módosítását javasolják: 
 
„8. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
Előirányzat: [500,0] 774,0 millió forint” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1684. Dr. Pető Iván képviselő  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 8. pont előirányzata módo-
sítását javasolja: 
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„8. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
Előirányzat: [500,0millió] 755,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás: T/17700/816. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1685. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 9. pont elői-
rányzata módosítását javasolják: 
 
„9. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 
 Előirányzat: [1 010,0] 1 086,5 millió forint” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1686. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 12. pont elői-
rányzata módosítását javasolják: 
 
„12. „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102. (816. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Előirányzat: [100,0] 205,0 millió forint” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1687. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 13. pont elői-
rányzata módosítását javasolják: 
 
„13. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 
 Előirányzat: [500,0] 700,0 millió forint” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1688. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
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Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 14. pont elői-
rányzata módosítását javasolják: 
 
„14. Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása 
Előirányzat: [300,0] 430,5 millió forint” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1689. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 15. pont elői-
rányzata módosítását javasolják: 
 
„15. Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 
 Előirányzat: [500,0] 620,1 millió forint” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1690. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
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Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 17. pont elői-
rányzata módosítását javasolják: 
 
„17. Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 
 Előirányzat: [7 400,0] 7 585,0 millió forint” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1691. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 18. pont elői-
rányzata módosítását javasolják: 
 
„18. A múzeumok szakmai támogatása 
Előirányzat: [300,0] 338,0 millió forint” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1692. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 20. pont elői-
rányzata módosítását javasolják: 
 
„20. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 
 Előirányzat: [14 840,0] 15 840,0 millió forint” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1693. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, dr. Simicskó István, 
Rogán Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a tör-
vényjavaslat 5. számú melléklet 20. pont előirányzata módosítását javasolják: 
 
„20. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 
 
 Előirányzat: [14 840,0] 20 000,0 millió forint” 

 
 
 Indokolás: T/17700/479. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 117. (479. sz. jav. - ),171. (479. sz. jav. - ),1388. (479. sz. jav. - 
),1543. (479. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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 1694. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 21. pont módo-
sítását javasolják: 
 
„21. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása 
 
 Előirányzat:[ 5 000,0] 10 000,0 millió forint 
 
A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó szilárd burkolatú belterületi közutak kapacitást nem 
növelő burkolatfelújítására (a továbbiakban: burkolatfelújítás) az e célra fordított forrásaik[kal megegyező 
mértékű támogatást igényelhetnek] kétszeresét igényelhetik. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott telepü-
lések jegyzékéről szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet által meghatározott települések önkormányzatai 
burkolatfelújításra fordított forrásaik 140%-át igényelhetik támogatásként. 
A települési önkormányzatok tulajdonában lévő szilárd burkolatú belterületi utak a 2002. évre szóló Orszá-
gos 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 
burkolatterülete arányában - a forgalomsűrűséget kifejező alábbi súlyokkal – számított, régiónkénti előirány-
zatot e törvény 21. számú melléklete tartalmazza. 
Súlyok: 
- főutak: főváros [15] 5, megyei jogú város 7,5, egyéb település [5] 15 , 
- gyűjtőutak: főváros [5] 3, megyei jogú város 2,5, egyéb település [2] 4, 
- lakó és kiszolgáló utak: 1. 
A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat együttesen legalább 2 050,0 millió forint illeti 
meg a Közép-Magyarországi Régió előirányzatából. 
A 2007. évre a régiónkénti 2006. évi eredeti előirányzat 50%-ára vállalható kötelezettség. 
A támogatás feltételeit, a folyósítás és elszámolás rendjét - ideértve a támogatás szempontjából elismerhető 
fajlagos felújítási kiadást is – a Kormány e törvény 68. §-ának (4) bekezdése szerinti rendeletben szabályoz-
za.” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1695. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
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Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 22. pont elői-
rányzata módosítását javasolják: 
 
„22. Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása 
 Előirányzat: [2 000,0] 2 500,0 millió forint” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1696. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 23. pont elői-
rányzata módosítását javasolják: 
 
„23. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 
 Előirányzat: [1 278,0] 1 310,0 millió forint” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 1697. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését ja-
vasolják a következő új 24. pont  felvételével: 
 
„24. Az energia-áremelések kompenzációja 
 
Előirányzat : 5 000 millió forint 
 
Az energia-áremelések okozta költségtöbblet fedezetére az önkormányzatoknak a belügyminiszter vissza 
nem térítendő támogatást adhat. A támogatás kizárólag az önkormányzat által fenntartott közintézmények 
működési kiadásaihoz igényelhető, az 1. pont szerinti támogatással el nem ismert, az önkormányzatok köte-
lező feladataival összefüggő kiadásokhoz. Az igényelhető támogatás összege - a rendkívüli és előre nem ter-
vezhető esetek kivételével - nem haladhatja meg az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott mű-
ködési célú éven belüli hitelek összegének 1. pont szerinti támogatással csökkentett összegét. A támogatás 
igényléséhez és felhasználásához a Belügyminisztérium tárgyév február 10-éig részletes útmutatót készít, és 
arról - az Igazgatóságokon keresztül - a helyi önkormányzatokat tájékoztatja.” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1698. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 24. pont elha-
gyását javasolják: 
 
„[24.Alapfokú művészetoktatás támogatása 
Előirányzat:  1 000,0 millió forint 
Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatot az általa fenntartott művészeti iskolák kiemelkedő 
szakmai teljesítményének elismerésére.  
A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az oktatási minisz-
ter a szakmai szervezetek bevonásával – a belügyminiszter és a pénzügyminiszter véleményének kiké-
résével – 2006. március 31-éig rendeletet ad ki.]” 
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 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1699. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, 
Pichler Imre László, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Vincze László, Steinerné Vasvári Éva és Dobó László 
képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet 24. pont elhagyását javasolják: 
 
/A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok/ 
 
„[24. Alapfokú művészetoktatás támogatása 
 
Előirányzat:   1 000,0 millió forint 
 
Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatot az általa fenntartott művészeti iskolák kiemelkedő 
szakmai teljesítményének elismerésére.  
 
A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az oktatási minisz-
ter a szakmai szervezetek bevonásával – a belügyminiszter és a pénzügyminiszter véleményének kiké-
résével – 2006. március 31-éig rendeletet ad ki.]” 

 
 
 Indokolás: T/17700/694. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (694. sz. jav. - ),124. (694. sz. jav. - ),390. (694. sz. jav. - ),507. 
(694. sz. jav. - ),544. (694. sz. jav. - ),944. (694. sz. jav. - ),1185. (694. sz. jav. - ),1285. (694. sz. jav. - ),1444. (694. sz. jav. - ),1638. 
(694. sz. jav. - ),1644. (694. sz. jav. - ),1645. (694. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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 1700. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését ja-
vasolják a következő új 25. pont  felvételével: 
 
„25. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 
 
Előirányzat : 35 650 millió forint 
 
Kiegészítő támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott költségvetési szerveknél fog-
lalkoztatott közalkalmazottak 2005. évi áthúzódó és a 2006. évi rendszeres személyi juttatásaira. A rendsze-
res személyi juttatásokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatok nélkül kell 
számítani.  
A támogatás folyósítása havonta, időarányosan történik. A támogatás igényléséhez és felhasználásához a 
Belügyminisztérium tárgyév február 10-éig részletes útmutatót készít, és arról - az Igazgatóságokon keresztül 
- a helyi önkormányzatokat tájékoztatja.” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1701. Dr. Kovács Zoltán és dr. Bóka István képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet ki-
egészítését javasolják a következő új 25. pont  felvételével: 
 
„25. A közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény alkalmazásának támogatása 
 
ELŐIRÁNYZAT: 5 000 millió forint  
 
Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény bevezetése 
kapcsán a helyi önkormányzatot 2006-ban terhelő plussz kiadások igazolása alapján.” 

 
 
 Indokolás: T/17700/768. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94. (768. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1702. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését ja-
vasolják a következő új 26. pont  felvételével: 
 
„26. Többcélú kistérségi társulások normatív működési támogatása 
 
Előirányzat: 16 000,0 millió forint 
 
Támogatást igényelhetnek a 2005. november 30-áig megalakult alábbi feltételeket teljesítő többcélú kistérsé-
gi társulások: 
a) a társuláshoz az adott kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat csatlakozott és legalább a 
közoktatási, szociális/gyermekjóléti, egészségügyi és területfejlesztési feladatokat vállalták, vagy 
b) az adott kistérséghez tartozó települési önkormányzatok több mint felének, de legalább két települési ön-
kormányzat részvételével alakult meg és a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok lakosságszáma 
eléri a kistérség összlakosságának 60%-át; 
vagy a kistérség határain belüli önkormányzatok 60%-a hozta létre a Társulást és a lakosságszám eléri a kis-
térség 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 intézmény-
fenntartó társulások és intézmények valamennyi vállalt és támogatásban részesülő feladat esetében teljesítsék 
az adott ágazatra vonatkozó - külön kormányrendeletben meghatározott - követelményeket. 
A támogatás felhasználható a többcélú kistérségi társulás keretein belül ellátott közoktatási, szociális, gyer-
mekjóléti, belső ellenőrzési, valamint mozgókönyvtári feladatok működési kiadásainak normatív alapú tá-
mogatásához. A többcélú kistérségi társulás : 
- a közoktatási feladatok esetében a többcélú kistérségi társulás keretein belül működő intézményfenntartó 
társulások, valamint intézmények által ellátott többletfeladatok alapján, továbbá   
- a szociális, gyermekjóléti, belső ellenőrzési és mozgókönyvtári feladatok társulásban történő ellátásának 
többletfeladatai 
alapján jogosult támogatásra. 
A támogatás mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes fel-
tételeit a Kormány 2006. január 31-éig rendeletben szabályozza.” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
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- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1703. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, Rogán 
Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a törvényja-
vaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 42. pont  felvételével: 
 
/A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok/ 
 
„42. Helyi önkormányzatok temetői támogatása 
 
Előirányzat: 600,0 millió forint 
 
A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól a belügyminiszter - a 
pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2006. február 15-éig rendeletet ad ki.” 

 
 
 Indokolás: T/17700/449. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

6. számú melléklet: A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését 

szolgáló kiegészítő támogatások 

 1704. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igény-
bevétel feltételei 1.1. pont 1.1.3. pont elhagyását javasolják: 
 
„1.1. Nem igényelhetnek támogatást ezen a címen azok a helyi önkormányzatok, amelyek(nek): 
 
[1.1.3. lakosságszáma 500 fő feletti és az 1.2.1., 1.2.2. és 1.2.3. pontokban meghatározott kapacitás-
kihasználtsági feltételeknek nem felelnek meg, illetve azok teljesítését nem vállalják, kivéve, ha a köz-
igazgatási hivatal felmentésével rendelkeznek; 
a közigazgatási hivatal a felmentést megadhatja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128. (449. sz. jav. - ),482. (449. sz. jav. - ) pontjaiban foglal-
takkal. 
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- ha a helyi önkormányzat földrajzi helyzete vagy a közlekedési viszonyok nem teszik lehetővé, hogy 
társuljon és ezáltal teljesítse a 1.2.1., 1.2.2. és 1.2.3. pontokban meghatározott feltételeket, 
- ha a helyi önkormányzat az adott feladat ellátására már működő társuláshoz kívánt csatlakozni, de a 
társulásban résztvevő önkormányzatok ezt nem tették számára lehetővé,]” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1705. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igény-
bevétel feltételei 1.2. pont elhagyását javasolják: 
 
„[1.2. Kapacitás-kihasználtsági feltételek: 
1.2.1. a helyi önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézményenként, 
ezen belül az általános iskolákban évfolyam-csoportonként számított kihasználtsága a 2005/2006. és a 
2006/2007. nevelési-, illetve tanévben érje el a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (további-
akban: Közokt. tv.) 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglét-
számnak 
- 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. 
A számításnál a nemzeti és etnikai kisebbségek számára szervezett csoport, illetve osztály létszámát fi-
gyelmen kívül kell hagyni. A sajátos nevelési igényű nevelésben, oktatásban részt vevő gyerme-
ket/tanulót, ha a többi gyermekkel/tanulóval együtt vesz részt az óvodai nevelésben, illetve az általános 
iskolai oktatásban, a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II. 3. pontjára tekintettel kell figyelembe ven-
ni. 
1.2.2. A támogatás teljes összegére jogosult a helyi önkormányzat abban az esetben is, ha a 2005/2006. 
nevelési-, illetve tanévben nem felel meg az 1.2.1. pont szerinti feltételnek, de vállalja, hogy azt a 
2006/2007. nevelési-, illetve tanévben teljesíti. 
1.2.3. A támogatás időarányos, 8 havi részére jogosult az a helyi önkormányzat, amely a 2005/2006. 
nevelési-, illetve tanévben megfelel az 1.2.1. pont szerinti feltételnek, de a 2006/2007. nevelési-, illetve 
tanévben nem vállalja, illetve nem teljesíti azt.]” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1706. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igény-
bevétel feltételei 1.3. pont elhagyását javasolják: 
 
„[1.3. Amennyiben a település 500 fő, vagy ez alatti lakosságszámú, és az általa fenntartott általános 
iskola 5-8. évfolyamai tekintetében nem felel meg az 1.2.1. pont szerinti feltételnek, akkor a feltételt 
nem teljesítő általános iskola ezen évfolyamainak ellátottjaihoz kapcsolódó forráshiány – útmutató 
módszertana szerint számított – összegével csökkentett támogatásra jogosult, kivéve, ha a közigazgatá-
si hivatal 1.1.3. pont szerinti felmentésével rendelkezik.]” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1707. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igény-
bevétel feltételei 1.4. pont 1.4.10. pont felvezető szövege módosítását javasolják: 
 
/1.4. A forráshiány összegének megállapításánál a kötelező önkormányzati feladatok - az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatok (továbbiakban: OEP finanszírozási kör) nélküli – tárgy-
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évet megelőző év tényleges működési kiadásait a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényből fakadó köte-
lezettséggel növelten lehet figyelembe venni. Az OEP finanszírozási kör tárgyévet megelőző év kiadása alatt 
a következő forrásokból teljesített kiadások értendők: egészségügyi működési célra OEP-től és egyéb szer-
vektől átvett pénzeszköz, a gyógyító-megelőző feladatellátás saját működési bevétele, az ilyen célú előző évi 
maradvány-felhasználás./ 
 
„[1.4.10.] 1.2.10.  Az [1.4.9.] 1.2.9. pontban foglalt átlagtól való eltérés számításakor – legfeljebb az orszá-
gos településkategória 100%-os mértékének megfelelő szintig – az önkormányzat 2005. évi kiadását csök-
kenti:” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1708. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igény-
bevétel feltételei 1.5. pont módosítását javasolják: 
 
„[1.5.] 1.3. A helyi önkormányzatok igényüket a Pénzügyminisztériumhoz az Igazgatóságokon keresztül 
nyújthatják be 2 példányban. Az Igazgatóságokhoz való beérkezés időpontja tárgyév április 20. és tárgyév 
szeptember 30. 
Az igénylést a következő dokumentumokkal együtt kell megküldeni (a tárgyév első félévére vonatkozó do-
kumentumok csak a második határidőre szükségesek): 
- a tárgyévet megelőző év költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradványának megállapításáról és fel-
használásáról, a tárgyévi költségvetésről, és a tárgyévi első félévi beszámolóról szóló képviselő-testületi 
(közgyűlési) előterjesztés, rendelet, illetőleg határozat, könyvvizsgálói jelentés, 
- az 1990. december 31-e előtti hiteltartozás és kamatai tárgyévet érintő kötelezettségének igazolásáról szóló 
banki bizonylat, 
- a képviselő-testület nyilatkozata az 1.1.1.–[1.1.5.] 1.1.4. és [1.1.7. , valamint az 1.2.] 1.1.6. pontokban fog-
laltak igazolásáról, illetve vállalásáról. 
A Pénzügyminisztérium ütemezésének megfelelően az Igazgatóságok az igénybenyújtásra vonatkozó határ-
időket követően - legkésőbb 30 napon belül - a rendelkezésre álló dokumentumok és a helyi ismereteik alap-
ján rövid szöveges és számszaki elemzést készítenek a figyelembe vehető forráshiányról. A kérelmeket és 
azok mellékleteit önkormányzatonként egy példányban küldik meg a Pénzügyminisztérium részére. 
A kérelmek döntés-előkészítése során – indokolt esetben – a Pénzügyminisztérium további információkat 
kérhet az önkormányzatoktól vagy az illetékes Igazgatóságtól.” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 



- 799 - 

A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1709. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igény-
bevétel feltételei 1.9. pont felvezető szövege módosítását javasolják: 
 
„[1.9.] 1.7. A támogatott helyi önkormányzat a jóváhagyott támogatásról év végén az útmutató szerint el-
számol. Az elszámolás során a helyi önkormányzat bemutatja az igénybejelentés alapjául szolgáló feltétel-
rendszer és a nyilatkozatában vállalt kötelezettségei teljesülését, valamint az e melléklet szerinti [1.9.2.–
1.9.5.] 1.7.2.-1.7.5. pontokban foglaltakat.” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1710. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igény-
bevétel feltételei 1.9. pont 1.9.1. pont elhagyását javasolják: 
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„1.9. A támogatott helyi önkormányzat a jóváhagyott támogatásról év végén az útmutató szerint elszámol. 
Az elszámolás során a helyi önkormányzat bemutatja az igénybejelentés alapjául szolgáló feltételrendszer és 
a nyilatkozatában vállalt kötelezettségei teljesülését, valamint az e melléklet szerinti 1.9.2.–1.9.5. pontokban 
foglaltakat. 
 
[1.9.1. Amennyiben az elszámolás során a helyi önkormányzat az e melléklet 1.1.1.-1.1.5. és 1.2. pontja 
szerinti valamely feltételt, illetve annak vállalását nem teljesíti, a támogatásra nem jogosult és a jogta-
lanul igénybe vett teljes támogatást az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a további-
akban: Áht.) 64/B. §-a (1) bekezdésében foglaltak szerint visszafizeti az Áht. 64/B. §-a (2) bekezdésé-
ben foglaltak szerinti kamattal együtt.]” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1711. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igény-
bevétel feltételei 1.9. pont 1.9.2. pont módosítását javasolják: 
 
„[1.9.2.] 1.7.1. Amennyiben a helyi önkormányzat az e melléklet [1.1.6.] 1.1.5. pontja szerinti egyensúlyi 
feltételnek a teljesített bevételek és kiadások számbavétele alapján nem felel meg, akkor a teljesített felhal-
mozási bevételeket meghaladó felhalmozási kiadások összegével megegyező jogtalanul igénybe vett kiegé-
szítő támogatást vissza kell fizetnie.” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1712. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igény-
bevétel feltételei 1.9. pont 1.9.5. pont módosítását javasolják: 
 
„[1.9.5.] 1.7.5. Az [1.9.2.–1.9.4.] 1.7.1.-1.7.3. pontokban foglalt visszafizetési kötelezettség együttes összege 
nem haladhatja meg az e jogcímen kapott kiegészítő támogatás összegét. A jogtalan igénybevételt az Áht. 
64/B. §-ának (2) bekezdésében foglalt kamatfizetési kötelezettség terheli. A jogtalan igénybevétel kezdő 
napja 2006. év december 31.” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1713. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igény-
bevétel feltételei 1.9. pont 1.9.6. pont módosítását javasolják: 
 
„[1.9.6.] 1.7.6. Az 1.1.1., [1.1.3.,] 1.2., [1.3]. és [1.4.10.1.] 1.2.10.1. pontok alatti lakosságszám a 2005. janu-
ár 1-jei állapottal megegyező.” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1714. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igény-
bevétel feltételei 1.9. pont 1.9.7. pont módosítását javasolják: 
 
„[1.9.7.] 1.7.7. Az [1.4.9.] 1.2.9. pont szerinti számításnál az önkormányzat figyelembe vett közigazgatási 
státusza a 2005. december 31-ei állapottal megegyező.” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

8. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású tá-

mogatásai 

 1715. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. RÉSZ 1. pont 
fajlagos összeg módosítását javasolják: 
 
„I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ 
1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [9 400] 15 600 forint/fő” 
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 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1716. Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Tiba István, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél 
Károly, Sági József, Stolár Mihály, Steinerné Vasvári Éva és Tóth Imre képviselők  a törvényjavaslat 8. 
számú melléklet I. RÉSZ 3. pont módosítását javasolják: 
 
„3. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 
ELŐIRÁNYZAT: [5 400,0] 7 730,0 millió forint 
 
A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben meglévő berendezé-
sek, felszerelések korszerűsítésére, informatikai fejlesztésére, működtetéssel összefüggő beszerzésekre igé-
nyelhetik az e törvény 3. számú mellékletének 15., a 16. a)-d) és 17. a), 18. pontja alatti óvodások és nappali 
rendszerű iskolai oktatásban résztvevők, valamint a 19. pont alatti kollégiumi ellátásban részesülők létszáma 
után.” 

 
 
 Indokolás: T/17700/767. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1717. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. RÉSZ 1. 
pont előirányzata módosítását javasolják: 
 
„II. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES SZOCIÁLIS FELADATOKHOZ 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat IX. fejezet előirányzatát is módosítani szük-
séges. 
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1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 
ELŐIRÁNYZAT: [70 140,7] 82 212,0 millió forint” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1718. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. RÉSZ 2. 
pont előirányzata módosítását javasolják: 
 
„2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: [15 120,0] 15 500,0 millió forint” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1719. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
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Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. RÉSZ 2. 
pont igénybevétel feltételei a) pont előirányzata módosítását javasolják: 
 
„2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 
a) Közmunka programban való önkormányzati részvétel támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: [2 501,6] 2 564,2 millió forint” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1720. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. RÉSZ 2. 
pont igénybevétel feltételei b) pont előirányzata módosítását javasolják: 
 
/2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása/ 
„b) Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: [12 618,4] 12 933,9 millió forint” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1721. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
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Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. RÉSZ elői-
rányzata módosítását javasolják: 
 
„III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA 
ELŐIRÁNYZAT: [32 368,6] 34 500,0 millió forint” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1722. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. RÉSZ 2. 
pont címe módosítását javasolják: 
 
„2. A hivatásos önkormányzati és önkéntes egyesületi, illetve alapítványi tűzoltóság dologi kiadásainak tá-
mogatása az alábbi normatívákkal vehető igénybe:” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1723. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. RÉSZ 2. 
pont a) pont módosítását javasolják: 
 
„2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal vehető 
igénybe: 
 
a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 680  forint/m2] 
- hivatásos önkormányzati tűzoltóság esetében: 4 680 forint/m2 
- önkéntes tűzoltóság esetében : 2 340 forint/m2 
 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi ön-
kormányzat és a 2005. január 1-jén már működő önkéntes egyesület, valamint alapítvány veheti igénybe, a 
telekkönyvi nyilvántartásban, illetve a használatbavételi engedélyben szereplő fűtéssel és világítással együt-
tesen ellátott tűzoltólaktanya és kiegészítő létesítmény nettó alapterülete, továbbá az ilyen célra igénybe vett 
– fűtéssel és világítással együttesen ellátott – nettó alapterület 2005. szeptember 30-ai állapota szerint.” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1724. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. RÉSZ 2. 
pont b) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
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/2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal vehető 
igénybe:/ 
„b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 115 forint/km 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi ön-
kormányzat és a 2005. január 1-jén már működő önkéntes egyesület,valamint  alapítvány veheti igénybe, a 
hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tárgyi és költségvetési átadás-átvételének rendjéről szóló 59/1995. (V. 
30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 59/1995. (V. 30.) Korm. rendelet) „A hivatásos önkormányzati tűzoltó-
parancsnokságok kötelező legkisebb gépjárműfecskendő és különleges szer állománya” című mellékletében 
meghatározott tűzoltó járművek, továbbá a rendelet mellékletében nem specifikált, de rendszeresített és mű-
ködő különleges és speciális szerek, valamint a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkor-
mányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsola-
tos költségek megtérítéséről szóló 2/2003. (I. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: 2/2003. (I. 14.) BM rende-
let) 5. számú mellékletében meghatározott, a Regionális Műszaki Mentő Bázisoknál üzemeltetett speciális 
tűzoltó technikai eszközök előző 3 évben (2002-2004. évek) futott és pótlékolt kilométereinek három éves 
átlaga alapján tervezett futásteljesítmény alapján.” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1725. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. RÉSZ 2. 
pont c) pont módosítását javasolják: 
 
/2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal vehető 
igénybe:/ 
 
„c) A különleges tűzoltó járművek és speciális szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki 
vizsgájához 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [500 000 forint/db] 
- hivatásos önkormányzati tűzoltóság esetében: 500 000 forint/db 
- önkéntes tűzoltóság esetében: 250 000 forint/db 
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A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi ön-
kormányzat és a 2005. január 1-jén már működő önkéntes egyesület, valamint alapítvány veheti igénybe az 
59/1995. (V. 30.) Korm. rendelet mellékletében, valamint a 2/2003. (I. 14.) BM rendelet 5. számú mellékle-
tében meghatározott, a Regionális Műszaki Mentő Bázisoknál üzemeltetett különleges tűzoltó járművek és 
speciális szerek – emelőkosaras gépjármű, gépezetes létra, daru, különleges darus gépjármű, műszaki mentő, 
gyorsbeavatkozó, porral oltó gépjármű, habbal oltó gépjármű, olajbalesetet elhárító gépjármű, búvárszer, 
tűzoltóhajó, légző-bázis, turbó-reaktív oltójármű, por-hab kombinált oltójármű, lánctalpas-erdőtüzes gépjár-
mű, cserefelépítményes jármű, műszaki mentőkonténer, vegyi-mentesítő konténer – 2005. szeptember 30-ai 
száma alapján.” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1726. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. RÉSZ 2. 
pont d) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal vehető 
igénybe:/ 
 
„d)) Központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [57 800 000 forint] 59 250 000 forint 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
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- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1727. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. RÉSZ 2. 
pont e) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal vehető 
igénybe:/ 
 
„e) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság intézményi, lé-
tesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [500 000] 512 500 forint/fő” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1728. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. RÉSZ elői-
rányzata módosítását javasolják: 
 
IV. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA 
ELŐIRÁNYZAT: [100,0] 102,5 millió forint”„ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1729. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. RÉSZ faj-
lagos összege módosítását javasolják: 
 
„IV. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [30 000] 46 359 forint/költségvetési szerv” 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1730. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet V. RÉSZ elha-
gyását javasolják: 
 
„V. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA” 
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 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1731. Dr. Bóka István és Manninger Jenő képviselők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet V. 
RÉSZ 2. pont 2.1. pont módosítását javasolják: 
 
„2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 200 forint/fő + 600 000 forint/kistérséghez tartozó település, de legalább [15 000 
000] 20 000 000  forint, és legfeljebb [40 000 000] 35 000 000 forint társulásonként.” 
 
 Indokolás: T/17700/385. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1732. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 8. számú melléklet Kiegészítő sza-
bályok elhagyását javasolják: 
 
„Kiegészítő szabályok:” 

 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: Az elhagyásra irányuló módosító indítványt terjedelmi okból az ajánlás nem szerepelteti. 

Megjegyzés: Az elhagyásra irányuló módosító indítványt terjedelmi okból az ajánlás nem szerepelteti. 
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- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

12. számú melléklet: Az Egészségbiztosítási Alap előirányzatai 

 1733. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
12. számú melléklet LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1. cím 6. alcím 6. jogcím-csoport módo-
sítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
    6  Központi költségvetési hozzájárulások 
       6  Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz [303 992,0]342 992,0
 /+39000,0 bev./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1734. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
12. számú melléklet LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 1. jog-
cím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. 
sz. jav. - ),1297. (832. sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. 
(832. sz. jav. - ),1560. (832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. (832. sz. jav. - ),1737. 
(832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         1  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás [64 554,4] 66 282,5 /+1728,1 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1735. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
12. számú melléklet LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 3. jog-
cím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         3  Fogászati ellátás [20 698,2] 22 217,0 /+1518,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. 
sz. jav. - ),1297. (832. sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. 
(832. sz. jav. - ),1560. (832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. (832. sz. jav. - ),1737. 
(832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. 
sz. jav. - ),1297. (832. sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. 
(832. sz. jav. - ),1560. (832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1736. (832. sz. jav. - ),1737. 
(832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1736. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
12. számú melléklet LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 4. jog-
cím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         4  Gondozóintézeti gondozás [9 404,7] 10 995,5 /+1590,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1737. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
12. számú melléklet LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 5. jog-
cím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         5  Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás[6 046,5] 6 428,8 /+382,3 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. 
sz. jav. - ),1297. (832. sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. 
(832. sz. jav. - ),1560. (832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1737. 
(832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. 
sz. jav. - ),1297. (832. sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. 
(832. sz. jav. - ),1560. (832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. 
(832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1738. Dr. Mézes Éva képviselő  a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. 
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 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 [16 646,2] 17 146,2 /+500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/806. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1739. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
12. számú melléklet LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 8. jog-
cím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         8  Művesekezelés [16 646,2] 17 182,8 /+536,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1754. (806. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. 
sz. jav. - ),1297. (832. sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. 
(832. sz. jav. - ),1560. (832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. 
(832. sz. jav. - ),1737. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1740. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
12. számú melléklet LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 9. jog-
cím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         9  Házi szakápolás [3 271,2] 3 632,8 /+361,6 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1741. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
12. számú melléklet LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 15. 
jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         15  Mentés [18 296,5] 19 169,2 /+872,7 kiad./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. 
sz. jav. - ),1297. (832. sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. 
(832. sz. jav. - ),1560. (832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. 
(832. sz. jav. - ),1737. (832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1742. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
12. számú melléklet LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 18. 
jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         18  Összevont szakellátás [444 328,4] 480 852,2 /+36523,8 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1743. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. 
sz. jav. - ),1297. (832. sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. 
(832. sz. jav. - ),1560. (832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. 
(832. sz. jav. - ),1737. (832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. 
sz. jav. - ),1297. (832. sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. 
(832. sz. jav. - ),1560. (832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. 
(832. sz. jav. - ),1737. (832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1743. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 



- 819 - 

12. számú melléklet LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 19. 
jogcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         19  Krónikus fekvőbeteg ellátás [36 805,6] 39 831,1 /+3025,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1744. Szijjártó Péter képviselő  a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. 
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 2. cím 3. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő 
új 4. jogcím  felvételével: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      4  Gyógyszertámogatás 
         4  Szív- és érrendszeri megbetegedések, csontritkulás kezelésére szolgáló 
          gyógyszerkészítmények térítésmentességének biztosítása  5 000,0 /+5000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/294. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. 
sz. jav. - ),1297. (832. sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. 
(832. sz. jav. - ),1560. (832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. 
(832. sz. jav. - ),1737. (832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1745. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (294. sz. jav. - ),140. (294. sz. jav. - ),440. (294. sz. jav. - 
),442. (294. sz. jav. - ),455. (294. sz. jav. - ),968. (294. sz. jav. - ),1274. (294. sz. jav. - ),1476. (294. sz. jav. - ),1481. (294. sz. jav. - 
),1518. (294. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1745. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
12. számú melléklet LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 3. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módo-
sítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  3  Vagyongazdálkodás 
    1  Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés 
       1  Járuléktartozás fejében átvett vagyon [ 28,5] 5 568,7 /+5540,2 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1746. Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Bóka István, Bebes István, dr. Czira Szabolcs, 
Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, Hadházy Sándor, dr. Kelemen András, Lengyel Zoltán, Molnár 
Oszkár, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Soltész Miklós, dr. Nagy Gábor Tamás, 
Tóth Imre, dr. Szakács Imre, Kontrát Károly, dr. Mikes Éva, Nagy Kálmán, Babák Mihály, Szalay 
Ferenc, Bernáth Ildikó, Tasó László, Halász János, Czerván György, Domokos László, Szűcs Lajos, 
Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály, dr. Tiba 
István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Pichler Imre László, Tóth Ferenc, 
Vincze László és Steinerné Vasvári Éva képviselők  a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. 
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 5. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv [16 247,9] 15 947,9 /-300,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 799,4] 499,4 /-300,0 kiad./ 
 
 Indokolás: T/17700/300. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. 
sz. jav. - ),1297. (832. sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. 
(832. sz. jav. - ),1560. (832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. 
(832. sz. jav. - ),1737. (832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. 
(832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 



- 821 - 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1747. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
12. számú melléklet LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 5. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv [16 247,9] 15 047,9 /-1200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 761,5] 1 061,5 /-700,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 799,4] 299,4 /-500,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1748. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, 
Lukács Mihály, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők  a törvényjavaslat 12. 
számú melléklet LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 5. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv [16 247,9] 15 947,9 /-300,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. 
sz. jav. - ),1297. (832. sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. 
(832. sz. jav. - ),1560. (832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. 
(832. sz. jav. - ),1737. (832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. 
(832. sz. jav. - ),1745. (832. sz. jav. - ),1753. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 
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              1  Intézményi beruházási kiadások [ 799,4] 499,4 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/574. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási 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. 
 
 1749. Dr. Mikes Éva képviselő  a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. 
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv [16 247,9] 16 031,4 /-216,5 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 799,4] 582,9 /-216,5 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/262. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1750. Nagy Kálmán, dr. Gyimesi Endre és Garamvölgyi György képviselők  a törvényjavaslat 
12. számú melléklet LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 5. cím 1. alcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv [16 247,9] 15 947,9 /-300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 799,4] 499,4 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/283. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 382. (574. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1347. (262. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1092. (283. sz. jav. - ),1512. (283. sz. jav. - ) pontjaiban fog-
laltakkal. 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1751. Fülöp István képviselő  a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. 
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv [16 247,9] 15 947,9 /-300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 799,4] 499,4 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/600. számon. 
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. 
 
 1752. Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, dr. Illés Zoltán, Deák András, dr. Kosztolányi Dé-
nes, dr. Juhos Katalin, Németh Szilárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Révész Máriusz, Németh Zsolt, Rogán 
Antal, Tirts Tamás, Soltész Miklós, dr. Weszelovszky Zoltán és Varga József képviselők  a törvényja-
vaslat 12. számú melléklet LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 5. cím 1. alcím módosítását java-
solják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     1  Központi hivatali szerv [16 247,9] 15 947,9 /-300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 799,4] 499,4 /-300,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/445. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1271. (600. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 494. (445. sz. jav. - ),531. (445. sz. jav. - ),894. (445. sz. jav. - ) 
pontjaiban foglaltakkal. 
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- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1753. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. Gógl 
Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők  a törvényjavaslat 
12. számú melléklet LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 5. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
     2  Igazgatási szervek [3 956,2] 2 956,2 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 934,3] 1 934,3 /-1000,0 kiad./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/832. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 1754. Dr. Mézes Éva képviselő  a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. 
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 5. cím 3. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  5  Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 
    3  Központi kezelésű előirányzatok 
       17  Gyógyszerrendelés érdekeltségi rendszerének kialakítása [ 900,0] 400,0 /-
500,0 tám./ 

 
 
 Indokolás: T/17700/806. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (832. sz. jav. - ),46. (832. sz. jav. - ),181. (832. sz. jav. - ),193. 
(832. sz. jav. - ),266. (832. sz. jav. - ),548. (832. sz. jav. - ),593. (832. sz. jav. - ),731. (832. sz. jav. - ),983. (832. sz. jav. - ),1294. (832. 
sz. jav. - ),1297. (832. sz. jav. - ),1299. (832. sz. jav. - ),1300. (832. sz. jav. - ),1301. (832. sz. jav. - ),1302. (832. sz. jav. - ),1531. 
(832. sz. jav. - ),1560. (832. sz. jav. - ),1564. (832. sz. jav. - ),1733. (832. sz. jav. - ),1734. (832. sz. jav. - ),1735. (832. sz. jav. - ),1736. 
(832. sz. jav. - ),1737. (832. sz. jav. - ),1739. (832. sz. jav. - ),1740. (832. sz. jav. - ),1741. (832. sz. jav. - ),1742. (832. sz. jav. - ),1743. 
(832. sz. jav. - ),1745. (832. sz. jav. - ),1747. (832. sz. jav. - ) pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1738. (806. sz. jav. - ) pontjában foglaltakkal. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

21. számú melléklet: A decentralizált támogatási programok előirányzatai régi-

ónkénti összege 

 1755. Dr. Medgyasszay László képviselő  a törvényjavaslat 21. számú melléklet módosítását ja-
vasolja: 
 
      21.  számú melléklet a 2005. évi … törvényhez 
 

A decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek régiónkénti összege 
 
       millió forintban 
Megnevezés Közép-Magyar-ország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl
 Észak-Magyar-ország Észak-Alföld Dél-Alföld  összesen 
régió 
A) 2006. évi pénzforgalmi előirányzatok 
[6 449,9]7 196,5 [3 081,1]3 807,8 [2 748,9] 3 337,2 [5 415,4] 5 509,7 [10 120,6] 9 
076,7 [11 788,4] 10 337,6 [6 450,7] 6 789,5 46 055,0 
 
I. Regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében 
5 627,3 2 284,2 1 994,5 2 948,2 5 168,7 5 541,2 3 620,9 27 185,0 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
2. cím Központosított előirányzatok 
11. alcím Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 
210,9 82,6 74,3 72,7 94,4 114,5 100,6 750,0 
21. alcím  Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támoga-
tása a 46. § (1) bekezdés 4. pontja alapján 
3 112,7 597,6 522,6 546,5 562,6 557,1 600,9 6 500,0 
6. cím Címzett és céltámogatások 
279,0 309,0 271,0 327,6 396,0 459,0 458,4 2 500,0 
 
XVII.  Területfejlesztés 
5. cím, 3. alcím Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
2. jogcímcsoport Decentralizált területfejlesztési programok 
902,2 740,8 628,8 1366,8  2115,4 2926,6 1719,4 10 400,0 
3. jogcímcsoport  Decentralizált szakmai fejlesztési programok, 1-7. jogcím 
219,0 132,9 145,5 206,7 179,1 249,6 142,2 1 275,0 
3. jogcímcsoport  Decentralizált szakmai fejlesztési programok, 8. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése 
jogcím 
0,0 0,0 0,0 0,0 1 232,0 528,0 0,0 1 760,0 
LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 
2. cím  Regionális innováció elősegítése 
903,5 421,3 352,3 427,9 589,2 706,4 599,4 4 000,0 
 
II. A megyei területfejlesztési tanácsok döntési hatáskörében 
[822,6] 1 569,2 [796,9] 1 523,6 [754,4] 1 342,7 [2 467,2] 2 561,5 [4 951,9] 3 908,0 [6 247,2] 4 
796,4 [2 829,8] 3 168,6 18 870,0 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
7. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 
[822,6] 1 569,2 [796,9] 1 523,6 [706,0] 1 333,0 [1 216,0] 2 311,6 [1 715,0] 3 261,6 [2 084,4] 3 
965,1 [1 529,1] 2 908,9 [8 870,0] 16 873,0 
10. cím A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 
0,0 0,0 [48,4] 9,7 [1 251,2] 249,9 [3 236,9] 646,4 [4 162,8] 831,3 [1 300,7] 259,7 [10 000,0] 1 
997,0 
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B) 2006. évben 2007. illetve 2008. évi kifizetésre vállalható kötelezettségek 
2 968,2 1 363,5 1 157,9 1 952,3 5 289,7 4 784,8 2 483,6 20 000,0 
 
I. Regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében 
IX. Helyi önkormányzatok 
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatására az 5. szá-
mú melléklet 21. pontja alapján 2007. évre 
1 197,2 229,9 201,0 210,2 216,4 214,3 231,0 2 500,0 
X. Miniszterelnökség 
tEU költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésére az 50. § 
(10) bekezdése szerint 2007. évre 
903,5 421,3 352,3 427,9 589,2 706,4 599,4 4 000,0 
XVII.  Területfejlesztés  
Decentralizált területfejlesztési programokból új induló beruházásokra az 50. § (12) bekezdés d) pontja alap-
ján 2007. évre 
867,5 712,3 604,6 1 314,2 2 034,1 2 814,1 1 653,2 10 000,0 
Vásárhelyi Terv továbbfejlesztésére az 50. § (12) bekezdés e) pontja alapján 2007. és 2008. évekre 
0,0 0,0 0,0 0,0 2 450,0 1 050,0 0,0 3 500,0 
 
II. A megyei területfejlesztési tanácsok döntési hatáskörében 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
7. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása  
1154,3  1 120,7  980,6  1 700,4  2 399,2  2 916,7  2 139,8  12 411,7 
10. cím A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása  
0,0  0,0  7,1  183,8  475,5  611,5  191,0  1 468,9 
Megyei területfejlesztési tanácsok összes kifizetési és kötelezettségvállalási lehetősége 
[822,6  796,9 754,4 2 467,2 4 951,9 6 247,2 2 829,8 18 870,0] 
2 723,5  2 644,3  2 330,4  4 445,7  6 782,7  8 324,6  5 499,4 
 32 750,6 
Regionális fejlesztési tanácsok összes kifizetési és kötelezettségvállalási lehetősége 
8 595,5 3 647,7 3 152,4 4 900,5 10 458,4 10 328,0 6 104,5 47 185,0 
Decentralizált fejlesztési programok támogatása mindösszesen (A+B) 
[9 418,1 4 444,6 3 906,8 7 367,7 15 410,3 16 573,2 8 934,3 66 055,0]  
11 319,0  6 292,0  5 482,8  9 346,2  17 241,1  18 652,6  11 603,9 
 79 935,6 
 
 Indokolás: T/17700/95. számon. 
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. 
 

23. számú melléklet: Az egyes kategóriák szerint igénybe vehető fogyasztói árki-

egészítés tételek 

 1756. Farkas Imre képviselő  a törvényjavaslat 23. számú melléklet 9. pont módosítását javasol-
ja: 
 
/Az egyes kategóriák szerint igénybe vehető fogyasztói árkiegészítés tételek/ 
 
„9. utazási kedvezmény, (helyi tanuló- és nyugdíjas bérlet SZJ 60.21.31-ből és 60.21.10-ből) 
 
  Ft/hó/db 
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Budapest (a Helyiérdekű Vasúttal, az országos közforgalmi vasúttal és a helyközi autóbuszjáratokkal  együtt 
a közigazgatási határon belül) 3580 
Megyei jogú városokra: 
kizárólag autóbuszra 2030 
kizárólag villamosra 1330 
kizárólag trolibuszra 1330 
villamosra és trolibuszra  1380 
autóbuszra, villamosra és trolibuszra (kombinált) 2520 
Egyéb településekre (autóbuszra) [1710] 2030” 

 
 
 Indokolás: T/17700/63. számon. 
A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a XXII/17. előirányzatot is módosítani szükséges. 
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II. rész 
 
 
 
A Házszabály 121. § (3) bekezdése alapján az alábbiakban felsorolt módosító javaslatokról az Országgyűlés 
a határozathozatal második szakaszában dönt: 
 
T/17700/21., /22., /23., /24., /25., /26., /27., /28., /29., /30., /31., /32., /33., /34., /35., /36., /37., /38., /49., /50., 
/51., /52., /53., /54., /55., /59., /60., /61., /62., /64., /65., /66., /67., /68., /87., /88., /89., /91., /92., /93., /94., 
/99., /100., /101., /102., /103., /104., /105., /106., /107., /108., /109., /110., /113., /115., /116., /117., /118., 
/119., /120., /121., /122., /123., /124., /125., /126., /127., /130., /139., /145., /146., /202., /204., /249., /269., 
/274., /280., /288., /318., /332., /333., /335., /336., /384., /486., /489., /490., /492., /493., /494., /528., /529., 
/530., /531., /532., /533., /534., /535., /571., /573., /645., /681., /687., /698., /699., /709., /722., /743., /745., 
/756., /770., /782., /783., /785., /788., /789., /793., /797., /798., /803., /804., /805., /807., /808., /809., /810., 
/811., /812., /825., /826., /827., /828., /829., /830., /833., /835., /836. 
 
 
 
 
 
Összeállította az Országgyűlés Hivatalának  Jogi és Tájékoztatási Főosztálya 
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Varga Mihály s.k. 
Költségvetési és pénzügyi 

bizottságának elnöke 

Dr. Vastagh Pál 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának elnöke 

Dr. Schvarcz Tibor s.k. 
Egészségügyi  

bizottságának elnöke 
 

Szászfalvi László s.k. 
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottságának elnöke 

Dr. Eörsi Mátyás s.k. 
Európai ügyek  

bizottságának elnöke 
 

Dr. Balsai István s.k. 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottságának elnöke 

Puch László s.k. 
Gazdasági 

bizottságának elnöke 
 

Keleti György s.k. 
Honvédelmi  

bizottságának elnöke 

Lasztovicza Jenő s.k. 
Idegenforgalmi 

bizottságának elnöke 
 

Dr. Bakonyi Tibor s.k. 
Ifjúsági és sport 

bizottságának elnöke 

Rogán Antal s.k. 
Informatikai és távközlési  

bizottságának elnöke 
 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k. 
Környezetvédelmi 

bizottságának elnöke 

Dr. Pető Iván s.k. 
Kulturális és sajtó 

bizottságának elnöke 
 

Németh Zsolt s.k. 
Külügyi  

bizottságának elnöke 

Dr. Magda Sándor s.k. 
Mezőgazdasági 

bizottságának elnöke 
 

Dr. Kövér László s.k. 
Nemzetbiztonsági  

bizottságának elnöke 

Dr. Jánosi György s.k. 
Oktatási és tudományos 

bizottságának elnöke 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k. 
Önkormányzati  

bizottságának elnöke 

Dr. Gál Zoltán s.k. 
Rendészeti  

bizottságának elnöke 
 

Tállai András s.k. 
Számvevőszéki  

bizottságának elnöke 

Dr. Mátrai Márta s.k. 
Szociális és családügyi 
bizottságának elnöke 

 
Fogarasiné Deák Valéria s.k. 

Társadalmi szervezetek 
bizottságának elnöke 

Szabó György s.k. 
Területfejlesztési 

bizottságának elnöke 
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