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Melléklet: Tájékoztató

A Bizottság a Házszabály 121 . §-ának (6) bekezdése alapján a melléklet szerint tájé-
koztatja az Országgyűlést a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséróZ szóló TI] 7700 .
sz. törvényjavaslat azon részeiről, amelyeket az Országgyűlés a 2005 . november 29-ei határo-
zathozatala során elfogadott .

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 52. § (3) bekezdése, valamint
a Házszabály 121 . §-ának (7) bekezdése alapján a tájékoztatást, illetve a részletes vita újbóli
megnyitását követő nyolc napon belül a fejezetek, az elkülönített állami pénzalapok, a társa-
dalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételi, kiadási főösszegét, a hiány, illetve többlet mértékét
nem érintő kapcsolódó módosító javaslatot lehet benyújtani .

Felhívom Tisztelt Képviselőtársaim figyelmét, hogy a fenti határozathozatalt megelő-
zően benyújtott és a határozathozatal második szakaszába tartozó módosító (kapcsolódó mó-
dosító) javaslataikat - az elfogadott módosító javaslatok függvényében - tekintsék át, és szük-
ség esetén azokat korrigálni szíveskedjenek.

A képviselői munka megkönnyítése érdekében az eddig beérkezett és a határozathoza-
tal második szakaszába tartozó módosító javaslatokról készített ajánlás-tervezet munkapéldá-
nya a számítógépes hálózaton a 2006 . évi költségvetési ikon alatt hozzáférhető .

Budapest, 2005 . november 29 .
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TÁJÉKOZTATÓ 

 
a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló T/17700. számú törvényjavaslathoz 
benyújtott, és az Országgyűlés 2005. november 29-ei ülésén elfogadott módosító, kapcso-
lódó módosító javaslatokról 
 
Az elfogadott módosító javaslatokat a T/17700/838. számú ajánlás, a T/17700/952. számú ki-
egészítő ajánlás pontszámaira való hivatkozással, valamint a T/17700/954. számú módosító 
javaslat alapján tesszük közzé. 
 
Megjegyzés: a törvényjavaslat szövegéből elhagyott részeket [ ] zárójel közé téve, vastag be-
tűvel szedve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöltük. 
 
 
 
0/954/1.sz. ajánláspont (T/17700/954.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat ELSŐ RÉSZ Első Fejezet 1. §  
   
 
„1. § Az Országgyűlés a központi költségvetés 2006. évi 
 
a) kiadási főösszegét [7 309 095,5] 7 506 891,1 millió forintban, azaz [hétmillió-
háromszázkilencezer-kilencvenöt egész öttized] hétmillió-ötszázhatezer-nyolcszázkilencvenegy 
egész egytized millió forintban, 
 
b) bevételi főösszegét [5 775 792,2] 5 975 890,9 millió forintban, azaz [ötmillió-
hétszázhetvenötezer-hétszázkilencvenkettő egész kéttized] ötmillió-kilencszázhetvenötezer-
nyolcszázkilencven egész kilenctized millió forintban, 
 
c) hiányát [1 533 303,3] 1 531 000,2 millió forintban, azaz [egymillió-ötszázharmincháromezer-
háromszázhárom egész háromtized] egymillió-ötszázharmincegyezer egész kettőtized millió forint-
ban 
 
állapítja meg.”   
 
0/1.sz. ajánláspont (T/17700/927.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat ELSŐ RÉSZ Második Fejezet 2. 
alfejezet 8. § (1) bekezdés  
   
„(1) A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) és a központi költségvetési szervek va-
gyonkezelésében lévő kincstári vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó [35 600,0] 35 
847,5 millió forint bevétel a központi költségvetés központosított bevételét képezi.”   
 
0/2.sz. ajánláspont (T/17700/914.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat ELSŐ RÉSZ Második Fejezet 3. 
alfejezet 9. § (3) bekezdés  
   
„(3) A [Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal 672,6 millió forintot, a Nemesfémvizsgáló és Hitele-
sítő Intézet 137,2 millió forintot,] Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal 809,8 millió forin-
tot, a Magyar Bányászati Hivatal 155,0 millió forintot, a Magyar Energia Hivatal 580,3 millió forintot, 
a Magyar Szabadalmi Hivatal 576,6 millió forintot, az Országos Mérésügyi Hivatal 630,2 millió forin-
tot, a Közlekedési Felügyeletek 4425,5 millió forintot, az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 
181,4 millió forintot, a Hungarocontrol Magyar Légiforgalmi Szolgálat 2148,0 millió forintot, a Ma-
gyar Vasúti Hivatal 82,5 millió forintot köteles 2006. évben befizetni a bevételeiből a központi költ-
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ségvetés részére, melyek esedékessége az első három negyedévben a negyedévet követő hó 20. napja, 
a negyedik negyedévben december 10-e.”   
 
16/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat ELSŐ RÉSZ Harmadik Fejezet 
A) rész 4. alfejezet 23. § (2) bekezdés  
   
„(2) Az e törvény 5. számú melléklet 7., 10., 18., 23., 24. pontja, a 6. számú melléklet 1. pont-ja, a 7. 
számú melléklet, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1., 3. és 4. pontja, II. rész 3. pontja, továbbá a 
III., IV. és V. része alapján számított előirányzatok folyósítása az Áht. 101. §-ának (7) bekezdésében 
foglaltak szerint, nettó finanszírozás keretében történik.”   
 
25/1.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat ELSŐ RÉSZ Hatodik Fejezet 1. 
alfejezet 45. § (1) bekezdés e) pont  
   
/(1) Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, 
kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoz-
tatására:/ 
 
„e) az országos kisebbségi önkormányzatok támogatása [(XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 9. cím, 21. alcím)] (I. Országgyűlés fejezet, 16. cím).”   
 
25/2.sz. ajánláspont (T/17700/932.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat ELSŐ RÉSZ Hatodik Fejezet 2. 
alfejezet 46. § (1) bekezdés 32. pont  
   
/(1) Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:/ 
 
„32. a családi pótlék, anyasági támogatás, gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermek-
nevelési támogatás, [egyszeri] pénzbeli támogatás, apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti 
díjának megtérítésénél (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, 10. 
cím),” 
 
/a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól./   
 
25/5.sz. ajánláspont (T/17700/928.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat ELSŐ RÉSZ Hatodik Fejezet 2. 
alfejezet 46. § új (2) bekezdés  
   
„(2) Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz (XV. Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium fejezet, 27. cím, 1. alcím) előirányzat a Kormány engedélyével túlléphető.”   
 
30/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-2.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat ELSŐ RÉSZ Hetedik Fejezet 
68. § (3) bekezdés  
   
„(3) A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím, 2. Decentralizált területfejlesztési programok 
jogcím-csoport támogatási előirányzatából legalább [5000,0] 3000,0 millió forintot a hátrányos térsé-
gekben új induló munkahelyteremtő, önkormányzati és turisztikai fejlesztések támogatására kell fordí-
tani. Ebből turisztikai célokra [500] 300,0 millió forint használható fel, melynek legfeljebb 33 %-a 
fordítható rendezvények támogatására.”   
 
30/2.sz. ajánláspont (T/17700/949.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat NEGYEDIK RÉSZ új 85. §-ban 
az Ötv. 88. § (3) bekezdés b) pont  
   

„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása 
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85. § 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § (3) bekezdésének b) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
b) saját bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a települési önkormányzat által 
beszedett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, 
az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetésé-
ből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, 
felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat 
egyéb sajátos bevételei,”   
 
32.sz. ajánláspont (T/17700/13.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat NEGYEDIK RÉSZ Első fejezet 85. § 
új (1) bekezdésben az Illeték tv. 26. § (1) bekezdés n) pont  
   
„(1) Az illetékekről szóló - módosított - 1990. évi XCIII. törvény ( a továbbiakban: Illeték tv.) 26. § 
(1) bekezdése n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
/ Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:/ 
„n) a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere keretében létrejött megállapodáson alapuló termőföld-
tulajdon szerzése, valamint ehhez kapcsolódóan haszonélvezet, használat jogának alapítása, abban az 
esetben, ha az elcserélt földrészletet azonos jogosult javára haszonélvezet, használat joga terhelte;”„   
 
33/1.sz. ajánláspont (T/17700/932.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat NEGYEDIK RÉSZ új 92. §-ban a 
Gyvt.  
   

„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása 
 
92. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a to-
vábbiakban: Gyvt.) – a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi ... törvény 16. §-ának 
(1) bekezdésével megállapított – 19. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
/A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolá-
sa, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult/ 
 
„b) a 20/A. §-ban meghatározott pénzbeli támogatásnak,” 
 
/az igénybevételére./ 
 
(2) A  Gyvt. – a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi ... törvény 16. §-ának (1) be-
kezdésével megállapított – 19. §-ának (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki és egyidejűleg a 
jelenlegi c) pont jelölése d) pontra változik: 
 
/A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolá-
sa, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult/ 
 
„c) a 20/B. §-ban meghatározott emelt összegű egyszeri támogatásnak,” 
 
/az igénybevételére./ 
 
(3) A Gyvt. – a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi ... törvény 16. §-ának (1) be-
kezdésével megállapított – 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövede-
lem összege nem haladja meg  
 
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legki-
sebb összege) a 120%-át 
 
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 
 
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos vagy 
 
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek; 
 
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 110%-át az a) pont alá nem tartozó esetben 
 
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg kü-
lön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket.” 
 
(4) A Gyvt. – a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi ... törvény 18. §-ával megálla-
pított – 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„20/A. § (1) A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 
 
a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában, 
 
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában 
 
pénzbeli támogatást folyósít. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2006. évben gyermekenként 5000 
forint. A 2006. évet követően a pénzbeli támogatás összegének emeléséről az Országgyűlés a költség-
vetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.” 
 
(5) A Gyvt. a következő 20/B. §-sal egészül ki: 
 
„20/B. § (1) A 19. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 
a tárgyév július hónapjában emelt összegű egyszeri támogatást állapít meg annak az adóköteles jöve-
delemmel nem rendelkező, tartásra köteles, nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű 
rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesülő hozzátartozónak, akit a 
gyámhivatal a gyermek gyámjául rendelt. Az emelt összegű egyszeri támogatásra való jogosultság 
megállapítása esetén a 20/A. § szerinti támogatást a települési önkormányzat jegyzője nem folyósítja. 
 
(2) Az emelt összegű egyszeri támogatás gyermekenkénti összege 2006. évben 15 000 forint. A 2006. 
évet követően az emelt összegű egyszeri támogatás összegének emeléséről az Országgyűlés a költség-
vetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.”"   
 
36/1.sz. ajánláspont (T/17700/882.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat NEGYEDIK RÉSZ Nyolcadik Fe-
jezet 92. § (4) bekezdésben a Tny. 66. § (2) bekezdés  
   
„(4) A Tny. 66. §-ának (2)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a követke-
ző (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(2) Annak az (1) bekezdés a) pontjában említett feltételeknek megfelelő özvegynek a részére, aki ki-
zárólag a 47. § (3) bekezdésében vagy az 53. § (1) bekezdésében meghatározott határidő túllépése mi-
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att nem jogosult özvegyi nyugdíjra különös méltánylást érdemlő körülményeire tekintettel - az 50. §  
alkalmazásával - kivételes özvegyi nyugdíj állapítható meg azzal, hogy a kivételes özvegyi nyugdíj 
engedélyezett összege nem haladhatja meg 
a) a saját jogú nyugellátásban nem részesülő özvegy esetében az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban 
meghatározott legkisebb összegét, 
b) a saját jogú nyugellátásban részesülő özvegy esetén az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meg-
határozott legkisebb összegének ötven százalékát. 
 
(3) Az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság főigazgatója, a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv 
vezetője, illetve a MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóság vezetője a kivételes nyugellátás megállapításáról, a 
kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri segély engedélyezéséről, illetve a kérelem elutasításáról 
határozatot hoz.”„   
 
36/2.sz. ajánláspont (T/17700/917.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat NEGYEDIK RÉSZ Tizedik Feje-
zet 94. § új (2) bekezdésben az 1997. évi CXL. törvény 94. § (5) bekezdés  
   
„(2) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló – módo-
sított – 1997. évi CXL. törvény 94. §-a (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Az e törvény hatálya alá tartozó intézményekben teljes munkaidőben, szakmai munkakörben fog-
lalkoztatott munkavállalót megilleti az a jog, hogy - jogszabályban meghatározottak szerint - évenként, 
az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű hozzájárulást vegyen igénybe dokumentum 
(nyomtatott, hangzó, elektronikus) vásárlására, amelynek 2006. évi összege 20 000 forint/fő/év.”"   
 
36/3.sz. ajánláspont (T/17700/936.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat NEGYEDIK RÉSZ Tizenhatodik 
fejezet 100. § (1) bekezdésben a KTIA tv. 8. § (7) bekezdés  
   
„(7) Az Alap tárgyévi kiadási előirányzatának 25%-át regionális innovációs célokra kell felhasználni. 
Ezen pénzeszközöknek az Alap jogcímeivel és a régiók innovációs stratégiájával összhangban lévő 
felhasználási céljaira a regionális fejlesztési tanácsok tesznek javaslatot, és a Nemzeti Kutatási és 
Technológiai Hivatal elnöke útján terjesz-tik a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elé. A re-
gionális innovációs célokra [szolgáló előirányzat] fordítandó összegből a költségvetési törvényben 
régiónként meghatározott kerete[i]k felhasználásáról – a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács-
nak a 11. § (3) bekezdés szerinti egyetértésével kialakított [állásfoglalásával összhangban – a regio-
nális fejlesztési tanácsok] decentralizált pályázati rendszerben – a regionális fejlesztési tanácsok dön-
tenek.”   
 
36/4.sz. ajánláspont (T/17700/936.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat NEGYEDIK RÉSZ Tizenhatodik 
fejezet 100. § (1) bekezdésben a KTIA tv. 8. § új (8) bekezdés  
   
„(8) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti kutatói tehetséggondozás, kutatói, oktatói továbbképzés, továb-
bá a (2) bekezdés f) pontjában, valamint az (5) bekezdésben meghatározott jogcímek, feladatok éves 
támogatására együttesen a 2. § b) pontja szerinti tárgyévi központi költségvetési támogatás 6%-át meg 
nem haladó mértékben kerülhet sor.”   
 
36/5.sz. ajánláspont (T/17700/917.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat VEGYES ÉS ZÁRÓ 
RENDELKEZÉSEK 102. § (1) bekezdés d) pont  
   
/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„d) [a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 94. §-ának (5) bekezdése és az annak szövegét megálla-pító 2000. évi 
CXIII. törvény 267. §-ának (10) bekezdése, a 100. §-a (1) bekezdésének l) pontja,]”   
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36/6.sz. ajánláspont (T/17700/866.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat VEGYES ÉS ZÁRÓ 
RENDELKEZÉSEK 102. § új (3) bekezdés  
   
„(3) A Szoctv. 134. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„a) a személyi feltételek biztosításáról folyamatosan, de legkésőbb 2007. december 31-éig, 
b) a szakképzettségi feltételek biztosításáról folyamatosan, de legkésőbb 2007. december 31-éig,”„   
 
36/7.sz. ajánláspont (T/17700/914.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat VEGYES ÉS ZÁRÓ 
RENDELKEZÉSEK új 104. §  
   
„104.§  E törvény hatálybalépésével egyidejűleg  
 
a) a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„(1) A közraktár a közraktári tevékenységet akkor kezdheti, illetőleg szüntetheti meg, ha azt a gazda-
sági és közlekedési miniszter felügyelete alatt álló Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (a 
továbbiakban: felügyelet) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete egyetértésével előzetesen enge-
délyezte. A közraktár vámszabad területen való működéséhez erre vonatkozó külön engedély is szük-
séges.” 
 
c) az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi 
XXIX. törvény 140. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az (1) bekezdés alapján elrendelt korlátozásokkal kapcsolatos engedélyezési és más hatósági fel-
adatokat országos hatáskörrel a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hi-
vatal) látja el.” 
 
d) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„(1)A Magyar Köztársaság területén gyógyszert gyártani - a magisztrális gyógyszerek gyógyszertári 
előállítását kivéve - az OGYI által - a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal szakhatósági 
hozzájárulásával - kiadott, e tevékenység végzésére jogosító engedélye birtokában lehet. A gyógyszer 
gyártója az a gazdálkodó szervezet, amely rendelkezik a gyógyszer gyártására jogosító hatósági enge-
déllyel.” 
 
e) a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésé-
ről szóló 2005. évi CIX. törvény 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Az engedély kiadására - a Haditechnikai Ipari Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata 
alapján - a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jogosult. 
 
f) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tvh.) 22 . §-ának (6) bekez-
dése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(6)Az előmunkálati jogot a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) 
műszaki biztonsági felügyelősége (a továbbiakban: felügyelőség) engedélyezi, amelynek elsőfokú 
közigazgatási határozata ellen az MKEH főigazgatójánál lehet jogorvoslattal élni. 
 
g) a Tvh. 23. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A vezetékjogot a felügyelőség engedélyezi, amelynek elsőfokú közigazgatási határozata ellen az 
MKEH főigazgatójánál lehet jogorvoslattal élni. A vezetékjog iránti kérelemhez csatolandó műszaki 
leírásokat, helyszínrajzokat, ütemtervet a kormány az e törvény végrehajtására kiadott rendeletében 
meghatározott tartalommal, méretben és példányszámban az engedélyesnek kell elkészítenie.”   
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36/8.sz. ajánláspont (T/17700/913.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat VEGYES ÉS ZÁRÓ 
RENDELKEZÉSEK 105. § (2) bekezdés  
   
„(2) [A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi CXXXVIII. 
törvény 26. §-ának (2) bekezdésében a „2006. január 1-jén” szövegrész helyébe a „2007. január 
1-jén” szövegrész lép.]”   
 
37/1.sz. ajánláspont (T/17700/925.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat VEGYES ÉS ZÁRÓ 
RENDELKEZÉSEK 110. §  
   
„110. § Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a Magyar Állam a központi költségvetés terhére a Nemzeti 
Autópálya zr[R]t.-nek a Magyar Fejlesztési Bank Rt.-vel, valamint kereskedelmi bankokkal  szemben 
fennálló együttesen legfeljebb [238 100] 415 900 millió forint összegű hiteltartozását – annak járulé-
kaival együtt – legkésőbb 2006. december 31-i hatállyal átvállalja. Az NA Rt. a hitelátvállalással 
szemben kész és félkész útszakaszokat ad át, illetve azokkal elszámol a Magyar Állammal. Az átadás, 
illetve elszámolás mentesül az általános forgalmi adó és az illeték megfizetése alól.”   
 
43/1.sz. ajánláspont (T/17700/930.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 8. cím 5. alcím  
   
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  8  Pártalapítványok támogatása 
     5  Tartalék [ 1,0] 54,0 /+53,0 kiad./   
 
46/1.sz. ajánláspont (T/17700/937.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 14. cím új 3. alcím  
   
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   14  Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 
      3  A 2006. évi országgyűlési képviselői és önkormányzati választási  
          időszakokban történő tájékoztatási többletfeladatokra  116,8 /+116,8 kiad./   
 
46/2.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet új 16. cím 1. alcím  
   
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     1  Bolgár Országos Önkormányzat  51,0 /+51,0 kiad./   
 
46/3.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet új 16. cím 2. alcím  
   
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     2  Görög Országos Önkormányzat  47,0 /+47,0 kiad./   
 
46/4.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet új 16. cím 3. alcím  
   
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     3  Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata  133,6 /+133,6 kiad./   
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46/5.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet új 16. cím 4. alcím  
   
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     4  Németek Magyarországi Országos Önkormányzata  243,9 /+243,9 kiad./   
 
46/6.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet új 16. cím 5. alcím  
   
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     5  Románok Magyarországi Országos Önkormányzata  67,2 /+67,2 kiad./   
 
46/7.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet új 16. cím 6. alcím  
   
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     6  Országos Cigány Önkormányzat  295,6 /+295,6 kiad./   
 
46/8.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet új 16. cím 7. alcím  
   
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     7  Lengyel Országos Önkormányzat  49,0 /+49,0 kiad./   
 
46/9.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet új 16. cím 8. alcím  
   
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     8  Örmény Országos Önkormányzat  35,0 /+35,0 kiad./   
 
46/10.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet új 16. cím 9. alcím  
   
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     9  Szlovák Országos Önkormányzat  178,2 /+178,2 kiad./   
 
46/11.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet új 16. cím 10. alcím  
   
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     10  Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat  56,1 /+56,1 kiad./   
 
46/12.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet új 16. cím 11. alcím  
   
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
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  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     11  Szerb Országos Önkormányzat  74,6 /+74,6 kiad./   
 
46/13.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet új 16. cím 12. alcím  
   
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     12  Ruszin Országos Önkormányzat  34,6 /+34,6 kiad./   
 
46/14.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet új 16. cím 13. alcím  
   
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  16  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
     13  Ukrán Országos Önkormányzat  28,6 /+28,6 kiad./   
 
47.sz. ajánláspont (T/17700/701.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 1. cím  
   
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./   
 
48.sz. ajánláspont (T/17700/97.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 1. cím  
   
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./   
 
49.sz. ajánláspont (T/17700/701.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 2. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport  
   
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./   
 
50.sz. ajánláspont (T/17700/701.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 2. cím 2. alcím  
   
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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     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./   
 
52.sz. ajánláspont (T/17700/701.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 2. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport  
   
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./   
 
53.sz. ajánláspont (T/17700/701.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 2. cím 14. alcím 2. jogcím-csoport  
   
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./   
 
54.sz. ajánláspont (T/17700/701.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 2. cím 14. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím  
   
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  Az igazságügyi reform folytatásához szükséges támogatások 
      4  Létszámfejlesztések a jogszabályok módosításából eredő többletfeladatokhoz, az ítélkezési 
munka hatékonyságának 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./   
 
55.sz. ajánláspont (T/17700/701.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 2. cím 14. alcím 4. jogcím-csoport 4. jogcím  
   
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  Az igazságügyi reform folytatásához szükséges támogatások 
      4  Létszámfejlesztések a jogszabályok módosításából eredő többletfeladatokhoz, az ítélkezési 
munka hatékonyságának növeléséhez, munkateher csökkentéséhez 
         [4  EU tagállamaival folytatott bűnügyi  
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              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./   
 
56.sz. ajánláspont (T/17700/701.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 2. cím 14. alcím 4. jogcím-csoport 5. jogcím  
   
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  Az igazságügyi reform folytatásához szükséges támogatások 
       4  Létszámfejlesztések a jogszabályok módosításából eredő többletfeladatokhoz, az ítélkezési 
munka hatékonyságának növeléséhez, munkateher csökkentéséhez 
          [5  A családon belüli erőszak miatt alkalmazandó távoltartó rendelkezésekről szóló tör-
vényjavaslattal 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./   
 
57.sz. ajánláspont (T/17700/701.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 2. cím 14. alcím 4. jogcím-csoport 6. jogcím  
   
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  Az igazságügyi reform folytatásához szükséges támogatások 
      4  Létszámfejlesztések a jogszabályok módosításából eredő többletfeladatokhoz, az ítélkezési 
munka hatékonyságának 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./   
 
58.sz. ajánláspont (T/17700/701.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 2. cím 14. alcím 4. jogcím-csoport 7. jogcím  
   
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  Az igazságügyi reform folytatásához szükséges támogatások 
      4  Létszámfejlesztések a jogszabályok módosításából eredő többletfeladatokhoz, az ítélkezési 
munka hatékonyságának növeléséhez, munkateher csökkentéséhez 
        [7  Bírósági ügyintézők kiváltása] [ 451,2]  /-451,2 tám./ 
            [1  Működési költségvetés] 
             [  1  Személyi juttatások] [ 245,3]  /-245,3 kiad./ 
              [ 2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 81,6]  /-81,6 kiad./ 
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              [ 3  Dologi kiadások] [ 77,3]  /-77,3 kiad./ 
        [2  Felhalmozási költségvetés] 
              [ 1  Intézményi beruházási kiadások] [ 47,0]  /-47,0 kiad./   
 
59.sz. ajánláspont (T/17700/701.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. 
BÍRÓSÁGOK fejezet 2. cím 15. alcím  
   
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     15  Fejezeti államháztartási tartalék [2 501,1] 1 930,2 /-570,9 kiad./ 
 [2 501,1] 1 930,2 /-570,9 tám./  
 
60.sz. ajánláspont (T/17700/702.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet VIII. MAGYAR 
KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet 1. cím  
   
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.   
 
61.sz. ajánláspont (T/17700/96.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet VIII. MAGYAR 
KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet 1. cím  
   
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./   
 
62.sz. ajánláspont (T/17700/98.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet VIII. MAGYAR 
KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet 1. cím  
   
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./   
 
64/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 11. alcím  
   
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[5 152,6] 5 452,1 /+299,5 kiad./   
 
66/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 12. alcím  
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     12  Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti  
            elhelyezés [8 521,5] 18 966,2 /+10444,7 kiad./   
 
68/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 13. alcím  
   
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     13  Hajléktalanok átmeneti intézményei [ 278,2] 385,2 /+107,0 kiad./   
 
0/954/2.sz. ajánláspont (T/17700/954.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 18. alcím  
   
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     18  Alapfokú művészetoktatás [6 215,2] 12 430,4 /+6 215,2 kiad./   
 
78/2.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 18. alcím  
   
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     18  Alapfokú művészetoktatás [9 151,2] 6 215,2 /-2936,0 kiad./   
 
82/2.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 19. alcím  
   
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     19  Kollégiumok közoktatási feladatai [20 591,7] 21 793,9 /+1202,2 kiad./   
 
86/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 20. alcím  
   
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     20  Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási  
          feladatokhoz [17 022,0] 17 828,4 /+806,4 kiad./   
 
90/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 21. alcím  
   
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     21  Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok  
            feladatellátásához [12 183,3] 14 672,4 /+2489,1 kiad./   
 
100/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 7. alcím  
   
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
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  2  Központosított előirányzatok 
     7  Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához[ 400,0] 1 100,0 /+700,0 kiad./   
 
119/1.sz. ajánláspont (T/17700/934.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 21. alcím  
   
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     21  Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak  
        burkolatfelújításának támogatása [5 000,0] 8 000,0 /+3000,0 kiad./   
 
0/954/3.sz. ajánláspont (T/17700/954.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 24. alcím  
   
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
    [ 24  Alapfokú művészetoktatás támogatása] [4 538,3]  /-4538,3 kiad./   
 
124/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 24. alcím  
   
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     24  Alapfokú művészetoktatás támogatása [1 000,0] 4 538,3 /+3538,3 kiad./   
 
125/1.sz. ajánláspont (T/17700/934.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím új 25. alcím  
   
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     25 Sportpályák felújításának támogatása  500,0 /+500,0 kiad./   
 
127/1.sz. ajánláspont (T/17700/934.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím új 26. alcím  
   
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     26 Kistelepülések életmentő készülékkel való ellátásának  
           támogatása  200,0 /+200,0 kiad./   
 
132/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 5. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport  
   
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    2  Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 
       1  Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése [70 140,7] 69 940,7 /-200,0 kiad./   
 
133/1.sz. ajánláspont (T/17700/948.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 5. cím új 3. alcím  
   
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
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     3  Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása  395,5 /+395,5 kiad./   
 
133/2.sz. ajánláspont (T/17700/947.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 5. cím új 3. alcím  
   
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     3  Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása  1 000,0 /+1000,0 kiad./   
 
136/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 7. cím  
   
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 

7   A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak  
    támogatása [8 870,0] 10 870,0 /+2000,0 kiad./   

 
138/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 10. cím  
   
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 

10 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának  
     támogatása [10 000,0] 9 000,0 /-1000,0 kiad./   

 
159/1.sz. ajánláspont (T/17700/941.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 1. alcím  
   
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 438,0] 5 525,8 /+87,8 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
         1  Személyi juttatások [3 732,1] 3 798,7 /+66,6 kiad./ 
         2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 166,6] 1 186,3 /+19,7 kiad./ 
         3  Dologi kiadások [ 538,5] 540,0 /+1,5 kiad./   
 
181/1.sz. ajánláspont (T/17700/941.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 2. alcím  
   
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 681,9] 4 733,9 /+52,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
          1  Személyi juttatások [1 186,4] 1 192,4 /+6,0 kiad./ 
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 386,7] 388,5 /+1,8 kiad./ 
          3  Dologi kiadások [2 601,6] 2 641,6 /+40,0 kiad./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
          1  Intézményi beruházási kiadások [ 498,8] 503,0 /+4,2 kiad./   
 
185/1.sz. ajánláspont (T/17700/940.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport  
   
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 



- 17 - 
 

       5  Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások  
          kiadásai [ 100,0] 180,0 /+80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 100,0] 180,0 /+80,0 kiad./   
 
245/1.sz. ajánláspont (T/17700/938.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 11. cím 5. alcím  
   
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok   
        5  Fejezeti államháztartási tartalék [1 038,6] 1 239,2 /+200,6 kiad./ 
 [1 038,6] 1 239,2 /+200,6 tám./   
 
0/954/4.sz. ajánláspont (T/17700/954.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 20. cím 1. alcím  
   
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [50 630,0] 37 890,4 /-12 739,6 kiad./ 
 
245/2.sz. ajánláspont (T/17700/918.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 20. cím 1. alcím  
   
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [50 630,0] 50 505,0 /-125,0 kiad./   
 
245/3.sz. ajánláspont (T/17700/919.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 20. cím 1. alcím  
   
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [50 630,0] 50 440,0 /-190,0 kiad./   
 
245/4.sz. ajánláspont (T/17700/934.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 20. cím 1. alcím  
   
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [50 630,0] 49 930,0 /-700,0 kiad./   
 
245/5.sz. ajánláspont (T/17700/920.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 20. cím 1. alcím  
   
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [50 630,0] 50 470,0 /-160,0 kiad./   
 
245/6.sz. ajánláspont (T/17700/921.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 20. cím 1. alcím  
   
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
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     1  Költségvetés általános tartaléka [50 630,0] 50 580,0 /-50,0 kiad./   
 
245/7.sz. ajánláspont (T/17700/922.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 20. cím 1. alcím  
   
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [50 630,0] 50 525,0 /-105,0 kiad./   
 
245/8.sz. ajánláspont (T/17700/936.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 20. cím 1. alcím  
   
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   20  Tartalékok 
      1  Költségvetés általános tartaléka [50 630,0] 50 530,0 /-100,0 kiad./   
 
245/9.sz. ajánláspont (T/17700/947.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 20. cím 1. alcím  
   
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [50 630,0] 49 630,0 /-1000,0 kiad./   
 
245/10.sz. ajánláspont (T/17700/946.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 20. cím 1. alcím  
   
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [50 630,0] 50 530,0 /-100,0 kiad./   
 
245/11.sz. ajánláspont (T/17700/930.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 20. cím 1. alcím  
   
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [50 630,0] 50 577,0 /-53,0 kiad./   
 
245/12.sz. ajánláspont (T/17700/937.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 20. cím 1. alcím  
   
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
   20  Tartalékok 
      1  Költségvetés általános tartaléka [50 630,0] 50 513,2 /-116,8 kiad./   
 
245/13.sz. ajánláspont (T/17700/944.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 20. cím 1. alcím  
   
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [50 630,0] 48 530,0 /-2100,0 kiad./   
 
245/14.sz. ajánláspont (T/17700/941.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 20. cím 1. alcím  
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [50 630,0] 50 490,2 /-139,8 kiad./   
 
245/15.sz. ajánláspont (T/17700/942.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 20. cím 1. alcím  
   
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [50 630,0] 49 330,0 /-1300,0 kiad./   
 
245/16.sz. ajánláspont (T/17700/940.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 20. cím 1. alcím  
   
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [50 630,0] 50 550,0 /-80,0 kiad./   
 
245/17.sz. ajánláspont (T/17700/917.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 20. cím 1. alcím  
   
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [50 630,0] 50 410,0 /-220,0 kiad./   
 
245/18.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 20. cím 1. alcím  
   
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [50 630,0] 44 430,0 /-6200,0 kiad./   
 
351/1.sz. ajánláspont (T/17700/939.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 3. alcím 10. jogcím-csoport  
   
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Társadalmi önszerveződések támogatása 
       10  Biztonságos Magyarországért Közalapítvány [ 190,0] 110,0 /-80,0 tám./ 
             1  Működési költségvetés 
                 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 190,0] 110,0 /-80,0 kiad./   
 
354/1.sz. ajánláspont (T/17700/948.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 27. alcím 2. jogcím-csoport  
   
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    27  Fejezeti tartalék   
       2  Fejezeti államháztartási tartalék [7 946,0] 7 550,5 /-395,5 kiad./ 
 [7 946,0] 7 550,5 /-395,5 tám./   
 



- 20 - 
 

354/2.sz. ajánláspont (T/17700/938.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 27. alcím 2. jogcím-csoport  
   
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Fejezeti tartalék   
       2  Fejezeti államháztartási tartalék [7 946,0] 7 194,2 /-751,8 kiad./ 
 [7 946,0] 7 194,2 /-751,8 tám./   
 
554/1.sz. ajánláspont (T/17700/939.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím új 3. alcím  
   
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  2  Igazságügyi Hivatal 
     3 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése  132,0 /+132,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                  5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  132,0 /+132,0 kiad./   
 
566/1.sz. ajánláspont (T/17700/939.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 6. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport  
   
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  6  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    6  Fejezeti tartalék   
       1  Fejezeti általános tartalék [ 52,0]  /-52,0 kiad./   
 [ 52,0]  /-52,0 tám./   
 
566/2.sz. ajánláspont (T/17700/938.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. 
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 6. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport  
   
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  6  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    6  Fejezeti tartalék   
       2  Fejezeti államháztartási tartalék [1 276,0] 1 611,5 /+335,5 kiad./  
 [1 276.0] 1 611.5 /+335.5 kiad/   
 
0/954/5.sz. ajánláspont (T/17700/954.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 3. cím  
   
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
   3  Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal [ 990,2] 733,9 /-256,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 505,3] 466,2 /-39,1 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 155,6] 151,5 /-4,1 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 228,2] 160,4 /-67,8 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [0,3]  /- 0,3 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 145,0]  /-145,0 kiad./   
 
593/1.sz. ajánláspont (T/17700/914.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 3. cím  
   
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
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   3  Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal [ 733,9] 990,2 /+256,3 tám./ 
      1  Működési költségvetés [ 44,2] 2 840,3 /+2796,1 bev./ 
          1  Személyi juttatások [ 466,2] 1 263,5 /+797,3 kiad./ 
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 151,5] 394,3 /+242,8 kiad./ 
          3  Dologi kiadások [ 160,4] 2 011,5 /+1851,1 kiad./ 
          5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  6,4 /+6,4 kiad./ 
      2  Felhalmozási költségvetés 
          1  Intézményi beruházási kiadások  153,3 /+153,3 kiad./ 
          2  Felújítás  1,5 /+1,5 kiad./   
 
593/2.sz. ajánláspont (T/17700/914.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 4. cím  
   
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  4  [Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal] 
           1  [Működési költségvetés] [2 094,2]  /-2094,2 bev./ 
               1  [Személyi juttatások] [ 686,6]  /-686,6 kiad./ 
               2  [Munkaadókat terhelő járulékok] [ 215,1]  /-215,1 kiad./ 
               3  [Dologi kiadások] [1 186,8]  /-1186,8 kiad./ 
               5  [Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 5,7]  /-5,7 kiad./   
 
594/1.sz. ajánláspont (T/17700/914.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím  
   
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
   8  [Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet] 
           1  [Működési költségvetés] [ 701,9]  /-701,9 bev./ 
               1  [Személyi juttatások] [ 71,6]  /-71,6 kiad./ 
               2  [Munkaadókat terhelő járulékok] [ 23,6]  /-23,6 kiad./ 
               3  [Dologi kiadások] [ 596,5]  /-596,5 kiad./ 
               5  [Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 0,4]  /-0,4 kiad./ 
           2  [Felhalmozási költségvetés] 
               1 [Intézményi beruházási kiadások] [ 8,3]  /-8,3 kiad./ 
               2 [ Felújítás] [ 1,5]  /-1,5 kiad./   
 
722/1.sz. ajánláspont (T/17700/913.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 2. alcím új 21. jogcím-
csoport  
   
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      21  Tájrendezési Célelőirányzat  2 870,0 /+2870,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
           5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  2 870,0 /+2870,0 kiad./   
 
728/1.sz. ajánláspont (T/17700/943.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 11. alcím  
   
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     11  ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési  
       tanácsadás [4 105,0] 2 382,4 /-1722,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 102,0] 2 379,4 /-1722,6 kiad./   
 
752/1.sz. ajánláspont (T/17700/946.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 36. alcím új 2. jogcím-
csoport  
   
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    36  Közhasznú szervezetek támogatása 
       2  Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht. 
          közhasznú feladatai  100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./   
 
800/1.sz. ajánláspont (T/17700/928.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 27. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport  
   
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  27  Vállalkozások folyó támogatása 
    1  Egyedi támogatások 
       1  Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási   
            közszolgáltatásaihoz [52 970,0]  /-52 970,0 kiad./ 
           1  Költségtérítés a MÁV Rt. személyszállítási  
               közszolgáltatásaihoz  50 070,0 /+50 070,0 kiad./ 

   2  Költségtérítés a GySEV Rt. személyszállítási  
       közszolgáltatásaihoz  2 900,0 /+2 900,0 kiad./   

 
960/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-2.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport  
   
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Decentralizált területfejlesztési programok [10 400,0] 8 400,0 /-2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [9 525,0] 7 525,0 /-2000,0 kiad./   
 
970.sz. ajánláspont (T/17700/702.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 7. cím 1. alcím  
   
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  7  Lakástámogatások 
     1  Egyéb lakástámogatások [192 662,9] 196 970,4 /+4307,5 kiad./   
 
971.sz. ajánláspont (T/17700/701.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 7. cím 1. alcím  
   
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  7  Lakástámogatások 
     1  Egyéb lakástámogatások [192 662,9] 211 692,5 /+19029,6 kiad./   
 
1001/2.sz. ajánláspont (T/17700/943.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím  
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XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     2  Külképviseletek igazgatása [26 511,8] 28 234,4 /+1722,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [15 612,1] 16 342,5 /+730,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [3 119,3] 3 263,3 /+144,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [10 431,8] 11 128,2 /+696,4 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 778,9] 930,7 /+151,8 kiad./   
 
1083/1.sz. ajánláspont (T/17700/927.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 12. alcím 4. jogcím-csoport  
   
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       4  Magyar-román Gozsdu Közalapítvány [ 49,5] 297,0 /+247,5 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások  247,5 /+247,5 kiad./   
 
1128.sz. ajánláspont (T/17700/819.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. EU 
INTEGRÁCIÓ fejezet 2. cím 9. alcím  
   
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./   
 
1185/1.sz. ajánláspont (T/17700/942.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport 1. jogcím  
   
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] 66 410,0 /+1300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [65 110,0] 66 410,0 /+1300,0 kiad./   
 
1272.sz. ajánláspont (T/17700/97.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport  
   
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./   
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1277.sz. ajánláspont (T/17700/96.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 16. alcím 1. jogcím-csoport  
   
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 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 261,9] 311,9 /+50,0 kiad./   
 
1280.sz. ajánláspont (T/17700/98.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 20. alcím 10. jogcím-csoport  
   
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./   
 
1298/1.sz. ajánláspont (T/17700/938.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 12. cím 10. alcím 2. jogcím-csoport  
   
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    10  Fejezeti tartalék   
       2  Fejezeti államháztartási tartalék [3 413,3] 3 629,0 /+215,7 kiad./  
 [3 413,3] 3 629,0 /+215,7 tám./   
 
1305/1.sz. ajánláspont (T/17700/925.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 32. cím 1. alcím  
   
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  32  Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés 
     1  A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása[238 100,0] 415 900,0 /+177 800,0 kiad./   
 
1320/1.sz. ajánláspont (T/17700/921.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 2. cím  
   
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
   2  NKÖM Közgyűjtemények [11 829,0] 11 879,0 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [7 331,6] 7 338,6 /+7,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [2 367,1] 2 370,1 /+3,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [3 186,1] 3 226,1 /+40,0 kiad./   
 
1361/1.sz. ajánláspont (T/17700/917.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 31. alcím 3. jogcím-
csoport  
   
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
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       3  Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és 
           kötelezettségek [ 100,0] 320,0 /+220,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 91,0] 311,0 /+220,0 kiad./   
 
1371/1.sz. ajánláspont (T/17700/920.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 32. alcím 1. jogcím-
csoport  
   
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
       1  Kulturális nagyrendezvények és múzeumi szakmai programok 
           (Alfa-program) [ 70,0] 230,0 /+160,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 20,4] 180,4 /+160,0 kiad./   
 
1372/1.sz. ajánláspont (T/17700/918.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 32. alcím 3. jogcím-
csoport  
   
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
       3  A jövő könyvtára: a könyvtár a jövő [ 50,0] 175,0 /+125,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 31,8] 156,8 /+125,0 kiad./   
 
1374/1.sz. ajánláspont (T/17700/922.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 34. alcím 1. jogcím-
csoport  
   
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] 260,0 /+60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 50,0] 65,0 /+15,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 16,0] 20,8 /+4,8 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 70,0] 80,2 /+10,2 kiad./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 20,0] 50,0 /+30,0 kiad./   
 
1375/1.sz. ajánláspont (T/17700/919.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 34. alcím új 3. jog-
cím-csoport  
   
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Hazai művészeti fesztiválok és nagyrendezvények, művészeti 
          tevékenység támogatása 
       3 Művészeti alkotótevékenység támogatása  190,0 /+190,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 



- 26 - 
 

             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  190,0 /+190,0 kiad./   
 
1442/3.sz. ajánláspont (T/17700/871.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím  
   
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 4 750,0 /-50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 4 750,0 /-50,0 kiad./   
 
1451/1.sz. ajánláspont (T/17700/922.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím új 42. alcím  
   
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     42 Kárpát-medencei magyar kultúra támogatása  45,0 /+45,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  45,0 /+45,0 kiad./   
 
1452/1.sz. ajánláspont (T/17700/924.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 49. alcím  
   
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./   
 
1456/1.sz. ajánláspont (T/17700/924.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 14. cím 1. alcím  
   
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  14  Központosított bevételek 
     1  Kulturális járulék [9 600,0] 10 100,0 /+500,0 bev./   
 
1490/1.sz. ajánláspont (T/17700/944.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 12. alcím 1. jogcím-csoport  
   
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Szociális célú humánszolgáltatások 
       1  Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami  
           támogatása [18 009,4] 19 309,4 /+1300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [18 009,4] 19 309,4 /+1300,0 kiad./   
 
1490/2.sz. ajánláspont (T/17700/944.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 12. alcím 2. jogcím-csoport  
   
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
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  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Szociális célú humánszolgáltatások 
       2  Az irányított területi kiegyenlítés rendszerének  
          finanszírozása [1 000,0] 1 800,0 /+800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 000,0] 1 800,0 /+800,0 kiad./   
 
1494/1.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 15. alcím 6. jogcím-csoport  
   
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       6  Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának 
           támogatása [ 488,0] 107,5 /-380,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 388,0] 7,5 /-380,5 kiad./   
 
1502/1.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 21. alcím 1. jogcím-csoport  
   
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása] 
       [1  Bolgár Országos Önkormányzat] [ 36,0]  /-36,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 36,0]  /-36,0 kiad./   
 
1503/1.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 21. alcím 2. jogcím-csoport  
   
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása] 
       [2  Görög Országos Önkormányzat] [ 35,0]  /-35,0 tám./ 
         [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 35,0]  /-35,0 kiad./   
 
1504/1.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 21. alcím 3. jogcím-csoport  
   
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása] 
       [3  Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata][ 88,6]  /-88,6 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 88,6]  /-88,6 kiad./   
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1505/1.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 21. alcím 4. jogcím-csoport  
   
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása] 
       [4  Németek Magyarországi Országos Önkormányzata][ 173,9]  /-173,9 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 173,9]  /-173,9 kiad./   
 
1506/1.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 21. alcím 5. jogcím-csoport  
   
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása] 
       [5  Románok Magyarországi Országos Önkormányzata][ 50,7]  /-50,7 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 50,7]  /-50,7 kiad./   
 
1506/2.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 21. alcím 6. jogcím-csoport  
   
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása] 
       [6  Országos Cigány Önkormányzat] [ 225,6]  /-225,6 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 225,6]  /-225,6 kiad./   
 
1507/1.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 21. alcím 7. jogcím-csoport  
   
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása] 
       [7  Lengyel Országos Önkormányzat] [ 35,0]  /-35,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 35,0]  /-35,0 kiad./   
 
1508/1.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 21. alcím 8. jogcím-csoport  
   
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása] 
       [8  Örmény Országos Önkormányzat] [ 35,0]  /-35,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
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             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 35,0]  /-35,0 kiad./   
 
1508/2.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 21. alcím 9. jogcím-csoport  
   
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása] 
       [9  Szlovák Országos Önkormányzat] [ 89,4]  /-89,4 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 89,4]  /-89,4 kiad./   
 
1509/1.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 21. alcím 10. jogcím-csoport  
   
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása] 
       [10  Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat] [ 39,9]  /-39,9 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 39,9]  /-39,9 kiad./   
 
1509/2.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 21. alcím 11. jogcím-csoport  
   
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása] 
       [11  Szerb Országos Önkormányzat] [ 47,6]  /-47,6 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 47,6]  /-47,6 kiad./   
 
1510/1.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 21. alcím 12. jogcím-csoport  
   
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása] 
       [12  Ruszin Országos Önkormányzat] [ 28,6]  /-28,6 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 28,6]  /-28,6 kiad./   
 
1510/2.sz. ajánláspont (T/17700/884.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 9. cím 21. alcím 13. jogcím-csoport  
   
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása] 
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       [13  Ukrán Országos Önkormányzat] [ 28,6]  /-28,6 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 28,6]  /-28,6 kiad./   
 
1514/1.sz. ajánláspont (T/17700/932.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM feje-
zet 10. cím 7. alcím  
   
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  10  Családi támogatások 
     7  Pénzbeli és [E]egyszeri támogatás [3 500,0] 7 500,0 /+4000,0 kiad./   
 
1533/1.sz. ajánláspont (T/17700/871.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. 
INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 6. alcím 12. jogcím-
csoport  
   
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       12  NAVA-NDA program [ 311,0] 361,0 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 311,0] 361,0 /+50,0 kiad./   
 
1545/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. 
FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet új 10. cím 1. 
alcím  
   
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
 10  Alapok támogatása 
     1  Munkaerőpiaci Alap  200,0 /+200,0 kiad./   
 
1553/1.sz. ajánláspont (T/17700/936.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIV. 
NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL fejezet 5. cím 1. alcím  
   
XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL 
   5  Alapok támogatása 
      1  Kutatási és Technológiai Innovációs Alap [12 196,9] 12 296,9 /+100,0 kiad./   
 
1560/1.sz. ajánláspont (T/17700/913.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. A 
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI fejezet 1. cím 3. alcím  
   
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
     3  Bányajáradék [23 600,0] 28 700,0 /+5100,0 bev./   
 
1562/1.sz. ajánláspont (T/17700/932.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. A 
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI fejezet 2. cím 1. alcím  
   
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     1  Általános forgalmi adó [1787 000,0] 1791 000,0 /+4000,0 bev./   
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1562/2.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. A 
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI fejezet 3. cím 1. alcím  
   
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  3  Lakosság költségvetési befizetései 
     1  Személyi jövedelemadó [1085 995,0] 1095 446,2 /+9451,2 bev./   
 
1564/1.sz. ajánláspont (T/17700/934.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. A 
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI fejezet 6. cím 3. alcím  
   
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  6  Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
     3  Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi  
       költségvetést megillető bevételek [35 600,0] 38 600,0 /+3000,0 bev./   
 
1564/2.sz. ajánláspont (T/17700/925.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. A 
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI fejezet 6. cím 3. alcím  
   
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  6  Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
     3  Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevé-
telek [35 600,0] 213 400,0 /+177 800,0 bev./   
 
1564/3.sz. ajánláspont (T/17700/927.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. A 
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI fejezet 6. cím 3. alcím  
   
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  6  Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
     3  Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos 
          központi költségvetést megillető bevételek [35 600,0] 35 847,5 /+247,5 bev./   
 
1566.sz. ajánláspont (T/17700/819.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont a) pont 
fajlagos összege  
   
/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 la-
kosságszám nem éri el az 500 főt, ott községenként legfeljebb 5 000 000 forint.”   
 
1589/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont d) 
pont igénybevétel feltételei  
   
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
 
/d) Házi segítségnyújtás/ 
 
„A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást – különösen a 
bevásárlást, az otthoni életvitel segítését – a Szoctv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt 
szakmai szabályoknak megfelelően működteti. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma 
alapján illeti meg.  
Az ellátottak számának meghatározása: 
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Tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 251-gyel. 
Elszámoláskor a[z étkeztetésben] házi segítségnyújtásban részesülők nyilvántartása alapján naponta 
összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. [Egy 
ellátott naponta csak egyszeresen vehető figyelembe.]”   
 
1602/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont j) 
pont fajlagos összege  
   
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
 
/j) Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [191 000] 197 000 forint/fő”   
 
1604/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont k) 
pont fajlagos összege  
   
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
 
/k) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [418 000] 465 100 forint/fő”   
 
1605/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) 
pont fajlagos összege  
   
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
 
/a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás/ 
 
„[FAJLAGOS ÖSSZEG: 805 300 forint/fő]”   
 
1605/2.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) 
pont aa) alpont  
   
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
 
/a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás/ 
 
„aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 900 000 forint/fő 
 
A hozzájárulás a megyei/fővárosi önkormányzat, megyei jogú város önkormányzata által fenntartott, 
különleges, illetve speciális ellátást nyújtó intézményekben ellátott, gyámhatósági határozattal átmene-
ti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenesen elhelyezett 0-17 éves gyermekek után vehető igény-
be, akik a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámhatóság határozata alapján a 
Gyvt. 53. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti különleges, illetve b) pontja szerinti speciális ellátás-
ban részesülnek.  
 
A hozzájárulás igénybevételének megalapozásához a kora miatt különleges ellátást igénylő gyermek 
esetében a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye nem szükséges.”   
 



- 33 - 
 

1605/3.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) 
pont ab) alpont  
   
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
 
„ab) Demens betegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézmé-
nyi ellátása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 815 000 forint/fő 
 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a pszichiátriai és szenvedély-
betegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-
gondozó otthonát és rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10 férőhellyel - ide értve a 
Szoctv. 112. §-a (8) bekezdésében meghatározott külső férőhelyeket is - tartják fenn, vagy a Szoctv. 
85/A. §-ában rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek. A hozzájárulást igénybe vehetik 
azok a helyi önkormányzatok is, akik a Szoctv.-ben szabályozott módon demens betegek ellátását biz-
tosítják, és a demencia kórkép [legalább közép]súlyos fokozatát a Pszichiátriai Szakkollégium által 
befogadott demencia centrum szakvéleményével igazolják. 
 
[Az e pont szerinti normatív hozzájárulás igényjogosultságának további feltétele, hogy az ön-
kormányzat az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumtól (a továbbiak-
ban: ICSSZEM), illetve a jogelőd minisztériumtól 2003., 2004., 2005. években demens betegek 
ellátási feltételeinek javítására kiírt pályázaton támogatást nyert, és a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a 
szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet szerinti működési 
engedéllyel 2005. szeptember 30-án rendelkezik.] A hozzájárulás [intézményenként legfeljebb 30 
ellátottra] az idősek otthonában ellátott demens betegek létszáma után vehető igénybe. 
 
Az idősek otthonában elhelyezett és az emelt színvonalú férőhelyen ellátott demens betegek után  is az 
e pont szerinti hozzájárulás vehető igénybe, ha a demencia kórkép súlyos fokozatát a Pszichiátriai 
Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleményével igazolják. 
 
A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények esetében a támogatás az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) finanszírozással együtt is igénybe vehe-
tő.”   
 
1605/4.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) 
pont  
   
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
 
„b) Átlagos ápolást gondozást, [ápolást] igénylő ellátás 
 
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 710 000 forint/fő] 
 
ba) Otthont nyújtó[, utógondozó gyermekvédelmi szakellátás] ellátás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 785 500 forint/fő 
 
A hozzájárulást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó megyei/fővárosi önkormányzat[ot], megyei jo-
gú város önkormányzat[át illeti meg]a veheti igénybe azok után a - gyámhatósági határozattal átmene-
ti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett - 0-17 éves gyermekek után, akik 
az általa fenntartott, [a]  Gyvt. 53. §-a[, 53/A. §-a] szerint[i gyermekvédelmi szakellátásban részesü-
lő, gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal, va-
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lamint a gyermekek átmeneti gondozását biztosító helyettes szülőnél elhelyezett gyermekek, fia-
tal felnőttek után] otthont nyújtó ellátást biztosító intézményben vagy nevelőszülőnél kerültek elhe-
lyezésre, és nem minősítették őket különleges vgy speciális szükségletűnek.   
 
[E jogcím járul hozzá a családok átmeneti otthonából kikerülők otthontalanságának megszünte-
téséhez nyújtandó támogatáshoz.] 
 
bb) Utógondozói ellátás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 730 000 forint/fő 
 
Ez a hozzájárulás vehető igénybe az önkormányzat által - gyámhivatal határozata alapján - a Gyvt. 
53/A. §-a szerinti utógondozói ellátásban részesített 18-24 éves korú fiatal felnőtt után. 
 
[bb)] bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó 
szociális intézményekben 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 730 000 forint/fő 
 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott 
módon időskorúak, hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve a rehabilitációs intézményt), to-
vábbá időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok átmeneti elhelyezését 
biztosító intézményt tartanak fenn. Igénybe vehetik a hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok is, 
amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító in-
tézményt tartanak fenn, és/vagy az átmeneti gondozás biztosítására helyettes szülői jogviszonyt létre-
hozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység folytatására működési enge-
délyt kaptak, illetve a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes 
kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti önálló helyettes szülői ellátást biztosíta-
nak írásbeli megállapodás alapján. 
 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően fo-
lyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmények: gyermekek, 
családok átmeneti otthona, helyettes szülő, továbbá időskorúak, fogyatékosok, pszichiátriai és szenve-
délybetegek gondozóháza (panzió, otthonház). 
 
A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után a 13. pont alatti, a 
pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményeiben ellátottak 
után a 12. ab) pont jogosultsága szerinti normatív hozzájárulás illeti meg a helyi önkormányzatot. 
 
A hozzájárulásból támogatás biztosítható a családok átmeneti otthonából kikerülők otthontalanságának 
megszüntetéséhez. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak becsült éves gondozási 
napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántar-
tása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.”   
 
1609/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont c) 
pont fajlagos összege  
   
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
 
/c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás/  
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [447 000] 615 000 forint/fő”   
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1609/2.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont c) 
pont igénybevétel feltételei  
   
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/ 
 
/c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás/  
 
„A hozzájárulás az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonaiban a Szoctv. 117/B. §-a alapján 
emelt színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, a működési engedélyben meghatározott 
férőhelyen ellátottak után illeti meg az önkormányzatot. Ha a működési engedélyben nem szerepel az 
emelt színvonalú megjelölés, akkor emelt színvonalú ellátásban részesültnek minősül az az ellátott, aki 
a bentlakásra megkötött megállapodás alapján egyszeri hozzájárulás vagy téritésidíj pótlék megfizeté-
sére kötelezett. 
A hozzájárulás fajlagos összege az igénybevételi feltételek mértéke szerint differenciálódik. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak becsült éves gondozási 
napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántar-
tása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.”   
 
1612/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 13. pont 
fajlagos összege  
   
/13. Hajléktalanok átmeneti intézményei/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [518 100] 548 000 forint/férőhely”   
 
1614/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont a) 
pont igénybevétel feltételei  
   
/14. Gyermekek napközbeni ellátása/ 
 
/a) Bölcsődei ellátás/ 
 
„A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy he-
tes) bölcsődében ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe. 
Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsődét is üzemeltet, akkor az 
ellátásban részesülő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni.  
A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjá-
nak normatív alapon történő mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is. 
A bölcsődében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 30. §-
ának (1) bekezdése alapján korai fejlesztésben és gondozásban, illetve a Közokt. tv. 30. §-ának (6) be-
kezdése alapján fejlesztő felkészítésben részesülő gyermek után az önkormányzat e hozzájáruláson 
túlmenően igénybe veheti a [21.] 17. b) és c) pont szerinti hozzájárulást. 
Az ellátottak számának meghatározása: 
Tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok 
száma osztva 251-gyel 
Elszámoláskor a bölcsődék havi jelentőlapja szerinti, ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek 
száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel.”   
 
1625/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont c) 
pont cb) alpont igénybevétel feltételei  
   
/16. Iskolai oktatás/ 
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/c) Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamon/ 
 
„cb) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat: 
 
-  az általa fenntartott művészeti szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató 
szakiskola 9-10. és a szakközépiskola 9-12., továbbá a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdésében, illetve 
29. §-ának (2) és (8) bekezdésében meghatározottak szerint a 13. évfolyamára járó tanulók után, ha a 
tanuló a központi program alapján – a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése 
szerint – ugyanabban az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó peda-
gógiai szakasz, valamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz köve-
telményeit, 
- az általa fenntartott a szakiskolában a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerint, a kerettanterv 
alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevő 9-10. évfolyamos 
tanulók után, 
- azok után a középiskolai tanulók után, akik számára az Oktatási Minisztériummal kötött megállapo-
dás alapján, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében szer-
vezik meg az oktatást, nevelést, 
- azon 9. előkészítő osztályba járó középiskolai tanulók után, akik számára az Oktatási Minisztérium-
mal kötött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja 
keretében az oktatási miniszter által kiadott oktatási program szerint szervezik meg az oktatást, neve-
lést. 
 
Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe. E hozzájárulás 
mellett a 16. d)-e) pont szerinti hozzájárulás nem igényelhető. 
 
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő 9-12., továbbá a Közokt. tv. 28. §-ának (4) be-
kezdésében, illetve 29. §-ának (2) és (8) bekezdésében meghatározott esetben a 13., valamint a szakis-
kola 9-10. évfolyamára járó tanulók után nem ez a hozzájárulás, hanem a 17. a) pont alatti igényelhető, 
az ott meghatározott feltételek szerint.”   
 
1631/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont a) 
pont igénybevétel feltételei  
   
/17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
 
/a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában/ 
 
„E hozzájárulás mellett a közoktatási célú normatív hozzájárulások közül a 16. e) 18., a 19., a 20. a) és 
c)-d), valamint a 21-22. pontban meghatározott hozzájárulások igényelhetők, az ott meghatározott fel-
tételekkel.” 
 
„„   
 
0/954/6.sz. ajánláspont (T/17700/954.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 18. pont  
   
„18. Alapfokú művészetoktatás 
 
a) Zeneművészeti ág 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [80000]105000 forint/fő 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási 
intézmény zeneművészeti ágán az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának 
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bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott egyéni foglal-
kozás keretében történő oktatásban részt vevő tanulók után. 
 
b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [40000]59000 forint/fő 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási 
intézmény képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók, létszáma után. 
Ez a hozzájárulás 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 jog-
címen 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 kötelezettsé-
get választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti [hat]négy foglalkozást biztosí-
tanak. A több tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze.”   
 
1636/2.sz. ajánláspont (T/17700/915.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 18. pont a) 
pont fajlagos összege  
   
„18. Alapfokú művészetoktatás 
a) Zeneművészeti ág 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [80000] 105 000 forint/fő” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat IX/1/18. sz. előirányzatát is módosítani 
szükséges.   
 
1636/3.sz. ajánláspont (T/17700/915.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 18. pont b) 
pont  
   
/ Alapfokú művészetoktatás/ 
 
„b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [40000] 59 000 forint/fő 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási 
intézmény képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók, létszáma után. 
Ez a hozzájárulás 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 jog-
címen 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 kötelezettsé-
get választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti [hat] négy foglalkozást biztosí-
tanak. A több tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat IX/1/18. sz. előirányzatát is módosítani 
szükséges.   
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1645/2.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont  
   
„19. Kollégiumok közoktatási feladatai 
 
a) Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [292 000] 308 000 forint/fő 
 
[aa)] A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott kollégiumban nappali 
oktatásban még nem részesülő gyermek után, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú intéz-
ményként működik, és az óvodai nevelés keretében legalább a hét munkanapjain – szükség szerint 
hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását.  
 
Ezt a hozzájárulást veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben – a 
Közokt. tv. 53. §-ának (7)-(9) bekezdése alapján biztosított – kollégiumi, externátusi nevelésben, ellá-
tásban részesülő, nappali rendszerű, a Közokt. tv. szerint szervezett iskolai rendszerű oktatásban részt 
vevő tanuló után.  
 
Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a tanuló részére fé-
rőhely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani, további feltétel, hogy a lakhatási 
költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó önkormányzat vállalja. Nem igényelhető a hozzájá-
rulás a – Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontjában meghatározott 
– közeli hozzátartozóknál lakó tanuló után. 
 
A Közokt. tv. szerint gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők kollégiumi neveléséhez ok-
tatásához nem ez, hanem a c) pont szerinti hozzájárulás igényelhető. 
 
b) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő kollégiumi 
tanulók nevelése, ellátása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 730 000 forint/fő 
 
[ab)] A hozzájárulást [két és félszeresét veheti igénybe] a helyi önkormányzat azok után a kollégi-
umban elhelyezett tanulók után veheti igénybe, akik számára az Oktatási Minisztériummal kötött 
megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja kere-
tében szervezik meg a nevelést, ellátást. 
 
[b)] c) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Tehetséggondozó Programjában részt 
vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 987 000 forint/fő 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat azok után a tanulók után veheti igénybe, akik számára az Okta-
tási Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollé-
giumi Programja keretében az oktatási miniszter által kiadott oktatási program alapján szervezik meg a 
nevelést, oktatást. 
 
[c)] d) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [584 000] 645 000 forint/fő 
 
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott diákotthonba, kollégiumba a 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján felvett sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
után, függetlenül attól, hogy külön erre a célra létrehozott intézményben, illetve a többi tanulóval 
együtt szervezik meg a nevelést, ellátást. 
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E hozzájárulás igényelhető akkor is, ha a sajátos nevelési igényű gyermek – a rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján, a kollégiummal együtt, többcélú intézmény keretében működő óvodában – az 
óvodai nevelés mellett kollégiumi nevelésben is részesül. 
 
A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illet-
ve állami vagy intézeti nevelésbe vett gyermek, tanuló után ez a hozzájárulás nem igényelhető. Ha a 
gyermekvédelmi szakellátást nem a fogyatékos tanulók kollégiumi nevelését, oktatását is biztosító ön-
kormányzat nyújtja, akkor az illetékes területi szakszolgálatot fenntartó önkormányzatnak legalább e 
normatív hozzájárulásnak megfelelő összeget meg kell térítenie az elhelyezettek után. 
 
Az a)-[c)]d) pont alatti kollégiumi ellátásokhoz kapcsolódóan nem igényelhetők a 20. pont alatti hoz-
zájárulások.”   
 
1655/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont c) 
pont fajlagos összege  
   
/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”   
 
1656/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont d) 
pont fajlagos összege  
   
/20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz/ 
 
/d) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [61 500] 71 500 forint/fő”   
 
1661/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont a) 
pont igénybevétel feltételei  
   
/21. Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátá-
sához/ 
 
/a) Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása/ 
 
„A hozzájárulást igénybe veheti az óvodát, iskolát fenntartó 
 
-  települési önkormányzat a lakott külterületéről és a közigazgatási területén kívülről az óvodába, is-
kolába – nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő – bejáró gyermek, tanuló után, 
 
-  megyei önkormányzat a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye közigazgatási területé-
ről 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, illetve telephelyével. Lakott külterületről bejárónak a hozzájárulás igénylése 
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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, illletve telephelyén nevelés-
ben, oktatásban résztvevők után, továbbá a főváros közigazgatási területén lakók után, ha fővárosi 
székhelyű, illetve telephelyű óvodát, iskolát vesznek igénybe, a hozzájárulás nem igényelhető.”   
 
1662/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont b) 
pont fajlagos összege  
   
/21. Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátá-
sához/ 
 
/b) Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [30 000] 45 000 forint/fő”   
 
1662/2.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont c) 
pont  
   
/21. Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátá-
sához/ 
 
„c) [A 3000 fő lakosságszám alatti] [k]Kistelepülések támogatása 
 
ca) Az 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülések támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [25 000] 35 000 forint/fő 
 
A hozzájárulást igényelheti az 1 500[3 000] fő és az az alatti lakosságszámú [alatti,] óvodát, 1-4. év-
folyamos iskolát fenntartó önkormányzat, az intézményi társulás székhelye szerinti önkormányzat – ha 
utóbbi intézmény székhelye szerinti önkormányzat lakosságszáma 1500 fő vagy az alatti – a 15-16. a) 
pont alatti, valamint a 17. a) ponton belül az óvodás gyermekek és 1-4. évfolyamos oktatásban részt 
vevő tanulók létszáma után, feltéve ha az óvoda, és/vagy az iskola fenntartása összhangban áll a me-
gyei fejlesztési tervben foglaltakkal. 
 
cb) Az 1501-3000 fő lakosságszámú kistelepülések támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 25 000 forint/fő 
 
A hozzájárulást igényelheti az 1501-3000 fő lakosságszámú, óvodát, 1-4. évfolyamos iskolát fenntartó 
önkormányzat, az intézményi társulás székhelye szerinti önkormányzat – ha utóbbi intézmény székhe-
lye szerinti önkormányzat lakosságszáma 1501-3000 fő közötti – a 15-16. a) pont alatti, valamint a 17. 
a) ponton belül az óvodás gyermekek és 1-4. évfolyamos oktatásban részt vevő tanulók létszáma után, 
feltéve ha az óvoda, és/vagy az iskola fenntartása összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglal-
takkal.”   
 
1662/3.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont b) 
pont igénybevétel feltételei  
   
/22. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások/ 
 
/b) Tanulók ingyenes tankönyvellátása/ 
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„A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat a Közokt. tv. 10. §-ának (4) bekezdése, továbbá 
a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Tpr.) 8. §-ának (4) be-
kezdése alapján – az 1-13. évfolyamokon, a szakiskola 9-10. évfolyamán és a szakképzési évfolyam-
okon – a nappali rendszerű oktatásban részt vevő iskolai tanulók ingyenes tankönyvellátásához a 
2006/2007. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai állapotra becsült létszám alapján. 
 
A hozzájárulás egy tanuló után egy jogcímen igényelhető. 
 
A hozzájárulással való elszámolás a 2006/2007. tanévi nyitó (október 1-jei) tényleges közoktatási sta-
tisztikai létszám alapján történik, a felhasználásánál figyelembe kell venni a Kiegészítő szabályok 10. 
o) pontjában foglaltakat is. 
A hozzájárulás folyósítása az Áht. 101. §-ának (7) bekezdése szerint egy összegben, augusztus 25-éig 
történik.”   
 
1671/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő 
szabályok 5. pont  
   
„5. A 11. b)-14. b) pontokban szereplő hozzájárulásokat azok a helyi önkormányzatok, többcélú kis-
térségi társulások vehetik igénybe, amelyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a 
falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésé-
ről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről 
szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti működési engedéllyel 2006. január 1-jén rendelkez-
nek. Kivételt képeznek ez alól a demens betegek ellátását biztosító intézmény-fenntartók, amelyek ak-
kor jogosultak a normatív hozzájárulásra, ha a demens ellátásra vonatkozó működési engedély iránti 
kérelmüket 2006. január 31-éig benyújtják és azt 2006. év folyamán megkapják. 
 
[A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, 
szolgáltatás helyi önkormányzati fenntartója 2007. évben arra a szolgáltatóra, illetve intézményi 
férőhelyszámra tekintettel jogosult normatív hozzájárulásra, amelyre 
 
– 2006. szeptember 30-án működési engedéllyel rendelkezik, és 
– igényét 2006. szeptember 30-áig bejelenti az önkormányzat székhelye szerinti illetékes Magyar 
Államkincstár Területi Igazgatóságának a normatív hozzájárulás igénylés alapjául szolgáló fel-
adatmutató (férőhelyszám, ellátotti szám, szolgálat) és az igénybevétel 2007. évi várható időtar-
tamának feltüntetése mellett.]”   
 
1671/2.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő 
szabályok 6. pont  
   
„6. A 11. b)-14. b) pontokban szereplő feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásra jogosult a 
[fenntartó] székhely önkormányzat abban az esetben [is], ha a szolgáltatást a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8., 9. és 
16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja. Intézményi társulás keretében történő működ-
tetése esetén 
 
– a jogosultságot a közigazgatási hivatal vezetőjének nyilatkozatával kell igazolni, amelynek tartal-
maznia kell, hogy a megállapodás törvényes,  
– a működési engedély egy példányával a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzatnak ren-
delkeznie kell. 
 
Intézményi társulás keretében történő működtetés esetén  
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– a 11. e), 11. g) 11. h) pontok alatti hozzájárulások akkor vehetők igénybe, ha a társult települések la-
kosságszáma együttesen eléri a 10000-et, 
– a 11. b) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együt-
tesen eléri a 40000-et.  
– a 11. i) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együt-
tesen eléri az 50000-et.”   
 
1671/3.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő 
szabályok 8. pont  
   
„8. A 12. pontban szereplő, a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó hozzájárulások (12. aa) és 
12. ba) jogcímek) igénybevételének sajátos szabályai: 
 
– A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett be-
utalt gyermek szociális intézményi tartós elhelyezése esetén a gyermek számára otthont nyújtó ellátást 
biztosítani köteles helyi önkormányzat a 12. aa)[, illetve a 12. ba)] pont szerinti jogosultság alapján  
járó normatív hozzájárulást veheti igénybe, és azt – időarányosan – átadja a gyermeket ellátó intéz-
ményt fenntartó önkormányzat számára. 
 
– Amennyiben a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermek bölcsődei ellátásban vagy közoktatási 
szolgáltatásban részesül, akkor az intézményt fenntartó önkormányzat jogosult a feladathoz kapcsoló-
dó e melléklet szerinti normatív hozzájárulásoknak a 19. c) pont kivételével történő igénybevételére is, 
az ott meghatározott feltételek szerint. A 19. c) jogcím szerinti intézményben elhelyezett gyermek után 
a 12. ba) pont szerinti normatív hozzájárulás vehető igénybe. 
 
Ha a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermek más önkormányzat által fenntartott intézményben 
szervezett intézményi étkeztetésben részesül, az étkeztetésért a Gyvt. 146. §-ának (2) bekezdése sze-
rint kell térítési díjat fizetni. 
 
A hozzájárulást nem vehetik igénybe a helyi önkormányzatok a központi költségvetési szerv által 
fenntartott intézményekben (javítóintézetben, gyermekotthonban, szociális intézményben, büntetés-
végrehajtási intézetben, stb.) és a központi költségvetés által finanszírozott humánszolgáltatás kereté-
ben ellátottak után. 
 
– Ha a bentlakásos és átmeneti intézmény közoktatási feladatot is ellát, akkor a fenntartó önkormány-
zat az intézményen belül oktatott tanulók alapján igénybe veheti a feladatokhoz kapcsolódó e mellék-
let szerinti közoktatási célú normatív hozzájárulásokat és kiegészítő támogatásokat is, az ott meghatá-
rozott feltételekkel. 
 
– Gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek lakhelyét annak alapján 
kell megállapítani, hogy az elhelyezését szolgáló épület melyik településen van.”   
 
1671/4.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő 
szabályok 9. pont  
   
„9. A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben – kivéve a hajléktala-
nok nappali intézményét – a Szoctv. 92/K. §-ának (…) bekezdése alapján az ellátottak száma éves át-
lagban nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő férőhelyszám 100%-át.”   
 
0/954/7.sz. ajánláspont (T/17700/954.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő 
szabályok 10. pont j) pont  
   
/10. A 15-22. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezé-
sek:/ 
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„j) A 20. ba) pont második [és harmadik] gondolatjelében meghatározott jogcímeken a foglalkozáso-
kon részt vevő tanulók 2006. évi költségvetési évre – tanévenként – becsült átlaglétszáma alapján ter-
vezhető, illetve igényelhető a hozzájárulás. Az elszámolásnál a foglalkozási naplók szerint a naptári 
évre naponként összesített létszámot 185 nappal kell elosztani. Ha az előírt heti [hat]négy óránál ke-
vesebb foglalkoztatást szerveznek a költségvetési éven belüli tanítási évek átlagában, a hozzájárulás 
nem jár. Abban az esetben, ha a heti [hat]négy órai időkereten felüli foglalkoztatást is szerveznek, 
nem igényelhető egy tanuló után ezen a jogcímen többszörös hozzájárulás.”   
 
1671/5.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő 
szabályok 10. pont j) pont  
   
/10. A 15-22. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezé-
sek:/ 
 
„j) A 20. ba) pont második [és harmadik] gondolatjelében meghatározott jogcímeken a foglalkozáso-
kon részt vevő tanulók 2006. évi költségvetési évre – tanévenként – becsült átlaglétszáma alapján ter-
vezhető, illetve igényelhető a hozzájárulás. Az elszámolásnál a foglalkozási naplók szerint a naptári 
évre naponként összesített létszámot 185 nappal kell elosztani. Ha az előírt heti hat óránál kevesebb 
foglalkoztatást szerveznek a költségvetési éven belüli tanítási évek átlagában, a hozzájárulás nem jár. 
Abban az esetben, ha a heti hat órai időkereten felüli foglalkoztatást is szerveznek, nem igényelhető 
egy tanuló után ezen a jogcímen többszörös hozzájárulás.”   
 
1671/6.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő 
szabályok 10. pont n) pont  
   
/10. A 15-22. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezé-
sek:/ 
 
„n) A 22. a) pont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó hozzájárulások az 
étkeztetést igénybe vevő, illetve a Gyvt. 148. §-ának (5) bekezdésében meghatározott normatív 
térítésidíj-kedvezményre jogosult gyermekek, tanulók [2005.] 2006. évi becsült átlaglétszáma és az 
étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető. A hozzájárulás szempontjából a szerve-
zett intézményi (óvodai, kollégiumi, iskolai) étkeztetésben résztvevők számának megállapításánál egy 
fő – függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy jogcímen 
szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, aki-
nek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, főétkezés az intézmény által szervezett keretek között 
biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítésidíj-kedvezményre va-
ló jogosultságot alátámasztó irat (határozat). Az étkezésben résztvevők naptári évre, naponként össze-
sített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi étkeztetés esetén 
200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz 
(üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett ét-
keztetésben résztvevők létszáma előbbi számításokban nem vehető figyelembe.”   
 
1671/7.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő 
szabályok 10. pont o) pont  
   
/10. A 15-22. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezé-
sek:/ 
 
„o) A 22. b) pont szerinti tanulói tankönyvtámogatás [igénylésénél a nappali rendszerű oktatásban 
résztvevőkkel azonosan a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő magántanulókat és 
a magasabb családi pótlékra jogosultakat, valamint a kiegészítő kisebbségi oktatásban részt vevő 
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tanulókat figyelembe kell venni. Az] elszámolásához a Tpr. előírásai alapján kell dokumentálni a 
normatívára való igényjogosultságot megalapozó iratokat.”   
 
1673/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-3.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 4. számú melléklet előirány-
zata  
   
 /4. számú melléklet a 2005. évi….. törvényhez 
A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása/ 
 
„Előirányzat:  [483 105,0] 473 653.8 millió forint”   
 
1673/2.sz. ajánláspont (T/17700/935-3.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 4. számú melléklet A) rész 
előirányzata  
   
 /A) A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó 10%-a./ 
 
„Előirányzat:  [120 776,0] 118 413.5 millió forint”   
 
1676/2.sz. ajánláspont (T/17700/948.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. 
pont  
   
„I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben átengedett személyi jövedelemadó-hányad 
 
 Előirányzat:  240432,8 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 19097,4 
  2. jogcím 10253,2 
  3. jogcím 4591,2 
  4. jogcím 3041,9 
  5. jogcím 1164,3 
  6. jogcím 197,4 
  7. jogcím 6074,3 
  8. jogcím 6782,8 
  10. jogcím 14236,9 
 23. jogcím 11392,7 
 24. jogcím 5696,4 
 = 8. számú melléklet [III. jogcím  32368,6] 
 IV. jogcím 100,0 
- A 3. számú melléklet 9. jogcímének forrása 75,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
millió forint 
 = 3. számú melléklet  9. jogcím 44849,3 
- A 3. számú melléklet 11. jogcímének forrása 82,4%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
 millió forint 
 = 3. számú melléklet  11. jogcím 24116,1 
- A 3. számú melléklet 12-14. jogcímének forrása 85,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  12. jogcím 48288,3 
  13. jogcím 1576,6 
  14. jogcím 6605,4 
-  A 8. számú melléklet III. jogcímének forrása 98,79%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
 = 8. számú melléklet  III. jogcím 32 368,6”   
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1676/3.sz. ajánláspont (T/17700/947.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. 
pont  
   
„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 mellékle  1. jogcím 19097,4 
  2. jogcím 10253,2 
  3. jogcím 4591,2 
  4. jogcím 3041,9 
  5. jogcím 1164,3 
  6. jogcím 197,4 
  7. jogcím 6074,3 
  8. jogcím 6782,8 
  10. jogcím 14236,9 
  23. jogcím 11392,7 
  24. jogcím 5696,4 
 = 8. számú melléklet [III. jogcím 32368,6] 
   IV. jogcím 100,0 
- A 3. számú melléklet 9. jogcímének forrása 75,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  9. jogcím 44849,3 
- A 3. számú melléklet 11. jogcímének forrása 82,4%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  11. jogcím 24116,1 
- A 3. számú melléklet 12-14. jogcímének forrása 85,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  12. jogcím 48288,3 
  13. jogcím 1576,6 
  14. jogcím 6605,4 
-  A 8. számú melléklet III. jogcímének forrása 97,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
 = 8. számú melléklet  III. jogcím 32 368,6”   
 
1676/4.sz. ajánláspont (T/17700/935-3.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. 
pont  
   
„I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben átengedett személyi jövedelemadó-hányad 
 
„Előirányzat:  [240 432,8] 233 027,6 millió forint 
 
- A 3. számú melléklet 1-8., 10. és 23-24. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jog-
címének forrása 100,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
     millió forint 
 =3. számú melléklet  1. jogcím 19 097,4 
   2. jogcím [10 253,2] 10 299,2 
   3. jogcím 4 591,2 
   4. jogcím 3 041,9 
   5. jogcím 1 164,3 
   6. jogcím 197,4 
   7. jogcím 6 074,3 
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   8. jogcím 6 782,8 
   10. jogcím 14 236,9 
  23. jogcím 11 392,7 
  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] 81,56%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
     millió forint 
 = 3. számú melléklet  11. jogcím 24 116,1 
 
- A 3. számú melléklet 12[-14]. jogcímének forrása [85,0] 68,29%-ban átengedett személyi jövede-
lemadó: 
     millió forint 
 = 3. számú melléklet  12. jogcím [48 288,3] 40 837,1 
  [13. jogcím 1 576,6 
  14. jogcím 6 605,4] 
 
- A 3. számú melléklet 13. jogcímének forrása 80,36%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
                                                      millió forint 
 = 3. számú melléklet  13. jogcím 1 576,6 
 
 A 3. számú melléklet 14. jogcímének forrása 85,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó: 
                                                       millió forint 
 = 3. számú melléklet  14. jogcím 6 605,4”   
 
1676/5.sz. ajánláspont (T/17700/935-3.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. 
pont előirányzata  
   
 /III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése/ 
 
„Előirányzat:  [99 519,2] 99 835,7 millió forint”   
 
1682/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 7. pont 
előirányzata  
   
/7. Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához/ 
 
„Előirányzat:  [400,0] 1 100,0 millió forint”   
 
1694/1.sz. ajánláspont (T/17700/934.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 21. pont  
   
„21. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása 
 
Előirányzat:  [5 000,0]8 000,0 millió forint 
 
A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó szilárd burkolatú belterületi közutak kapaci-
tást nem növelő burkolatfelújítására (a továbbiakban: burkolatfelújítás) az e célra fordított forrásaikkal 
megegyező mértékű támogatást igényelhetnek. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempont-
ból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települé-
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sek jegyzékéről szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet által meghatározott települések önkormányzatai 
burkolatfelújításra fordított forrásaik 140%-át igényelhetik támogatásként. 
Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek főútvonalak burkolatfelújítására 
igényelnek állami támogatást.  
A települési önkormányzatok tulajdonában lévő szilárd burkolatú belterületi utak a [2002.]2003. évre 
szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról és a 154/1999. (X. 22.) Korm. rendelet módosítá-
sáról rendelkező [198/2001. (X. 19.)]227/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet szerinti 1390/03. számú „A he-
lyi közutak adatai” elnevezésű jelentésben meghatározott, [2002.]2003. december 31-ei állapotnak 
megfelelő burkolatterülete arányában - a forgalomsűrűséget kifejező alábbi súlyokkal – számított, ré-
giónkénti előirányzatot e törvény 21. számú melléklete tartalmazza. 
Súlyok: 
- főutak: főváros 15, megyei jogú város 7,5, egyéb település 5, 
- gyűjtőutak: főváros 5, megyei jogú város 2,5, egyéb település 2, 
- lakó és kiszolgáló utak: 1. 
A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat együttesen legalább [2 050,0]3 380,0 mil-
lió 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 elis-
merhető fajlagos felújítási kiadást is – a Kormány e törvény 68. §-ának (4) bekezdése szerinti rende-
letben szabályozza.”   
 
0/954/8.sz. ajánláspont (T/17700/954.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 24. pont  
   
„[24. Alapfokú művészetoktatás támogatása 
Előirányzat:  4538,3 millió forint 
 
A támogatás 2006. július 1-jétől illeti meg a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott alap-
fokú művészetoktatási intézményekben a zeneművészeti, a képző- és iparművészeti, táncművé-
szeti, szín- és bábművészeti oktatásban részt vevő tanulók után.  
E hozzájárulás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól – az alap-
fokú művészetoktatás költségvetési támogatásának szakmai feltételeit szabályozó kormányren-
delet alapulvételével - az oktatási miniszter a szakmai szervezetek bevonásával – a belügyminisz-
ter és a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2006. március 15-éig rendeletet ad ki.]”   
 
1699/2.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 24. pont  
   
/24. Alapfokú művészetoktatás támogatása/ 
 
„Előirányzat:   [1 000,0] 4 538,3 millió forint 
 
[Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatot az általa fenntartott művészeti iskolák kiemelke-
dő szakmai teljesítményének elismerésére.] A támogatás 2006. július 1-jétől illeti meg a helyi ön-
kormányzatokat az általuk fenntartott alapfokú művészetoktatási intézményekben a zeneművészeti, a 
képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti oktatásban részt vevő tanulók után.  
[A támogatás] E hozzájárulás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól - 
az alapfokú művészetoktatás költségvetési támogatásának szakmai feltételeit szabályozó kormányren-
delet alapulvételével - az oktatási miniszter a szakmai szervezetek bevonásával – a belügyminiszter és 
a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2006. március [31] 15-éig rendeletet ad ki.”   
 
1701/1.sz. ajánláspont (T/17700/934.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 5. számú melléklet új 25. pont  
   
„25. Sportpályák felújításának támogatása 
 
Előirányzat:  500,0 millió forint 
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A támogatást többcélú kistérségi társulások igényelhetik, a kistérségi társulásban résztvevő települési 
önkormányzatok fenntartásában lévő sportpályák felújítására. A támogatás igénylésének, folyósításá-
nak és elszámolásának részletes feltételeit a belügyminiszter – a pénzügyminiszter véleményének ki-
kérésével – 2006. március 31-éig rendeletben szabályozza.”   
 
1702/1.sz. ajánláspont (T/17700/934.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 5. számú melléklet új 26. pont  
   
„26. Kistelepülések életmentő készülékkel való ellátásának támogatása 
 
Előirányzat:  200,0 millió forint 
 
A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit az egészségügyi mi-
niszter – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2006. március 31-éig rendeletben szabá-
lyozza.”   
 
1716/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. RÉSZ 
1. pont  
   
/1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése/ 
 
„ELŐIRÁNYZAT: [70 140,7] 69 940,7 millió forint 
 
A támogatás a települési önkormányzatok által a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) alapján rendszeres szociális segélyben, időskorúak já-
radékában, a Szoctv. 41. §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjban, a Szoctv. 55/A. §-ának 
(1) b) pontja alapján adósságcsökkentési támogatásban, az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsoló-
dó, a Szoctv. 38. §-ának (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási támogatásban, és a Szoctv. 
38. §-ának (2) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek számára, 
valamint a Szoctv. 43/B. §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj után járó nyugdíjbiztosítási 
járulékra kifizetett összegek, a Szoctv. 55/A. §-ának (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy 
áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. §-a alapján kifizetett rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
90 %-ának, valamint a Szoctv. 43/A. §-ának (1) bekezdése szerinti emelt összegű ápolási díjra való jo-
gosultság megállapítását megalapozó szakértői vélemény díjának és a „Sikeres Magyarországért Panel 
Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó 
támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 5.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak 
számára kifizetett összeg fedezetére szolgál. Az előirányzat igénybevétele az önkormányzatok által 
havonta kifizetett összegek 90%-a alapján, a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye és az 
időskorúak járadéka, a bentlakásos szociális intézményben lakó és időskorúak járadékában részesülő 
személyek, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a részükre kifizetett ellátások 100%-a 
alapján történik. Az előirányzatból szakértői vizsgálatonként a Szoctv. 43/A. §-ának (5) bekezdésében 
meghatározott szakértői díj vehető igénybe. 
Megilleti továbbá a támogatás az önkormányzatokat az 1945 és 1963 között törvénysértő módon el-
ítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi 
nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések 
hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 
93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén 
kifizetett összegek 100%-ára. 
Az előirányzatból a 93/2005. (V. 21.) Korm. rendelet alapján, az 1050/2005. (V.21.) Korm. határozat-
ban megjelölt települések a rendkívüli időjárás miatti lakossági károk enyhítésére felvett - és a magán-
személyek számára kamatmentes visszatérítendő támogatásként nyújtott - hitel kamatterhének 100%-
át visszaigényelhetik.”   
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1720/1.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. RÉSZ 
3. pont igénybevétel feltételei  
   
/3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 9400 forint/fő/ 
 
„A támogatást azok a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igényelhetik a szociális 
továbbképzés és szakvizsga megszervezéséhez[.], amelyek szociális ellátást nyújtó intézményt tarta-
nak fenn. Az igényjogosultság alapja a Szoctv. 92/D. §-ának (1) bekezdésében felsorolt munkakörben 
személyes gondoskodást végző és a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a 
szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet szerint továbbképzésre kötelezett sze-
mélyek 2005. szeptember 1-jei állapotnak megfelelő statisztikai állományi létszáma. A támogatás a 
továbbképzésen való részvétel költségeire (részvételi díj, utazási-szállási költség), a továbbképzésen 
résztvevő helyettesítésével kapcsolatos kiadásokra, a továbbképzési kötelezettségének eleget tett sze-
mély jutalmazására, a szakvizsga és az erre felkészítő tanfolyamon való részvétel költségeire fordítha-
tó.  
A támogatás felhasználásáról éves elszámolást kell készíteni, amelyet a tevékenységgel összefüggő 
eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, a továbbképzésről és a szakvizsgáról ki-
adott igazolással, tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal, oklevéllel, egyéb okirattal kell alátámasztani. 
Az év végi – kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe vissza kell 
fizetni a központi költségvetési kapcsolatokat érintő elszámolási szabályok szerint és eljárási rendben. 
A támogatás következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2007. július 31-éig 
használható fel jogszerűen, a 2007. évi zárszámadás keretében történő elszámolási kötelezettséggel. A 
támogatás folyósítása negyedévenként, a tárgynegyedév második hónapjának 25-éig történik.”   
 
1720/2.sz. ajánláspont (T/17700/948.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. RÉSZ  
   
„III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA 
 
ELŐIRÁNYZAT: [32 368,6]32 764,1 millió forint 
 
A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a következő 
normatívák alapján vehető igénybe. 
 
1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz: 
 
a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 774 700]3 824 245 forint/fő 
 
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi 
önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról szóló 
28/1996. (XI. 26.) BM rendelet (a továbbiakban: 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet) „A hivatásos ön-
kormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma” melléklete „Létszám összesen” rovat adata szerint. A 
normatíva a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) illetményrendszerének megfelelő illetményt tartalmazza. 
 
b) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [4 980 000]5 029 549 forint/fő 
 
...”   
 
1720/3.sz. ajánláspont (T/17700/947.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. RÉSZ  
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„III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA 
ELŐIRÁNYZAT: [32 368,6] 33 368,6 millió forint 
 
1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz: 
 
a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  [3 774 700]3 786 221 forint/fő 
 
...”   
 
1730/1.sz. ajánláspont (T/17700/123.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 8. számú melléklet V. RÉSZ 1. 
pont 1.5. pont  
   
/1. E fejezet szerinti támogatásokat azok a 2005. október 15-éig megalakult többcélú kistérségi társu-
lások igényelhetik, amelyek:/ 
 
„1.5. A többcélú kistérségi társulások a támogatást a társulásban [2005. október 15-én]2005. novem-
ber 20-án részt vevő települések száma és az ezen időpontig vállalt feladatok után igényelhetik, 
amennyiben valamennyi vállalt feladatot 2006. január 1-jétől ellátják. A 2006. január 1-jét követően 
kezdődő feladatellátásra támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha ezen időpontot követően 
olyan intézmény kezdi meg működését, melynek fenntartója a többcélú kistérségi társulás.”   
 
1731/1.sz. ajánláspont (T/17700/875.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 8. számú melléklet V. RÉSZ 2. 
pont 2.2. pont a) pont igénybevétel feltételei ab) pont igénybevétel feltételei  
   
/2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása/ 
 
/a) Közoktatási intézményi feladat/ 
 
„ab) Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása ameny-
nyiben az óvoda, az általános iskola községi tagintézményként, valamint a középfokú oktatási intéz-
mény általános iskolai feladatokat ellátó községi tagintézményeként működik, vagy a községi tagisko-
la a középfokú iskola és az általános iskola feladatait ellátó egységes iskola tagintézményeként műkö-
dik:”   
 
1731/2.sz. ajánláspont (T/17700/119.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 8. számú melléklet V. RÉSZ 2. 
pont 2.3. pont  
   
/2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása/ 
 
A többcélú kistérségi társulás a támogatásra akkor jogosult, ha biztosítja a személyes gondoskodás ke-
retébe tartozó, a Szoctv. szerinti szakosított ellátást biztosító intézmények közül legalább egy intéz-
mény társult formában történő fenntartását: 
– időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona, 
– időskorúak és fogyatékosok gondozóháza, 
– pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona,  
– hajléktalanok átmeneti szállása. 
A társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, ha a többcélú kistérségi 
társulás: 
– ezen intézmény(ek)et fenntartja, vagy 
– szervező tevékenységével biztosítja, hogy a korábban legalább két települési önkormányzat által kü-
lön-külön fenntartott intézményt legkésőbb [2005. október 15-től] 2005. november 20-tól intézményi 
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társulás tartja fenn, és a többcélú kistérségi társulás segítséget nyújt ezen intézmény magasabb szak-
mai, gazdasági hatékonysággal történő működéséhez, így különösen szakember közös foglalkoztatá-
sához. 
A támogatás az intézményi ellátottak után illeti meg a többcélú kistérségi társulást.  
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő intézmények fenntartása során felmerülő 
működési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, ezen intézmények fej-
lesztéséhez használható fel.   
 
1731/3.sz. ajánláspont (T/17700/122.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 8. számú melléklet V. RÉSZ 2. 
pont 2.8. pont  
   
/2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása/ 
 
„A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely az Ötv., az Áht., valamint a Ber. 
szabályai alapján – a Kiegészítő szabályok 5. pontja szerinti feltételeknek megfelelően – gondoskodik 
a belső ellenőrzési feladat ellátásáról. 
A többcélú kistérségi társulás biztosítja a belső ellenőrzési feladat ellátásában részt vevő települési ön-
kormányzatok, azok polgármesteri hivatalainak, illetve körjegyzőségeinek, önmaga és munkaszerve-
zetének belső ellenőrzését, valamint az önkormányzatok, intézményi társulások és a Társulás felügye-
lete alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzését. 
A többcélú kistérségi társulást a belső ellenőrzési feladat ellátásában részt vevő települési önkormány-
zatok, a többcélú kistérségi társulás, intézményi társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 
száma alapján alaptámogatás illeti meg az alábbiak szerint: 
– az alaptámogatás valamennyi települési önkormányzat száma, és a többcélú kistérségi társulás és 
költségvetési szervei, továbbá a 3500 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok költségvetési 
szerveinek száma alapján, valamint 
– a 3500 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok költségvetési szervei közül legfeljebb a 
3500 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok költségvetési szerveivel azonos számú költ-
ségvetési szerv után igényelhető. 
Az alaptámogatás kétszerese vehető igénybe a 3500 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok 
költségvetési szerveinek száma alapján, amennyiben a többcélú kistérségi társulás saját feladatellátá-
sában gondoskodik a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról. 
A támogatás felhasználható a belső ellenőrzési feladat szervezése és ellátása során felmerülő működési 
és felhalmozási kiadásokhoz.”   
 
1732/2.sz. ajánláspont (T/17700/916.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. 
MUNKAERŐPIACI ALAP 11. cím  
   
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 

11 Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek  
    pénzeszköz átadás [1 269,3] 1 959,3 /+690,0 kiad./   

 
1732/4.sz. ajánláspont (T/17700/916.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. 
MUNKAERŐPIACI ALAP 26. cím 2. alcím  
   
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 
  26  Egyéb bevétel 
     2  Központi egyéb bevétel [2 197,0] 2 887,0 /+690,0 bev./   
 
1732/5.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. 
MUNKAERŐPIACI ALAP 35. cím 1. alcím  
   
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 
  35  Járulékkedvezmény visszatérítés 
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     1  Normatív járulékkedvezmény visszatérítés [4 870,0] 5 070,0 /+200,0 kiad./   
 
1732/6.sz. ajánláspont (T/17700/935-1.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. 
MUNKAERŐPIACI ALAP új 38. cím  
   
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 
   38  Költségvetési támogatás  200,0 /+200,0 bev./   
 
1732/7.sz. ajánláspont (T/17700/936.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIX. 
KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 3. cím  
   
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 

3 A tudás- és technológiatranszfer, az együttműködés és az infrastruktúra  
    fejlesztése [6 152,5] 6 252,5 /+100,0 kiad./   

 
1732/8.sz. ajánláspont (T/17700/936.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIX. 
KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 17. cím  
   
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 
    17  Költségvetési támogatás [12 196,9] 12 296,9 /+100,0 bev./   
 
1755/1.sz. ajánláspont (T/17700/951.sz. mód. jav,) a törvényjavaslat 21. számú melléklet  
   
      „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 3 081,1 2 748,9 5 415,4 10 120,6 11 
788,4 6 450,7 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 támogatása 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 
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    3. jogcímcsoport  Decentralizált szakmai fejlesztési programok, 8. Vásárhe-
lyi 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 822,6 796,9 754,4 2 
467,2 4 951,9 6 247,2 2 829,8 18 870,0 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai              
         
  7. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 822,6
 796,9 706,0 1 216,0 1 715,0 2 084,4 1 529,1 8 870,0 
  10. cím A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 0,0
 0,0 48,4 1 251,2 3 236,9 4 162,8 1 300,7 10 000,0 
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. számú 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                 
  EU költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések elő-
készítésére 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) be-
kezdés d) pontja alapján 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 
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 
Regionális fejlesztési tanácsok összes kifizetési és kötelezettségvállalási lehetősége 8 595,5 3 
647,7 3 152,4 4 900,5 10 458,4 10 326,0 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] 
 
A) 2006. évi pénzforgalmi előirányzatok       
  
 8 458,1 3 463,7 3 085,0 5 551,6 10 095,1 11 620,7 6 680,8 48 955,0 
I. Regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében      
   
 7 450,0 2 487,2 2 176,3 2 935,3 5 080,2 5 319,7 3 636,3 29 085,0 
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 támogatása a 46. § (1) bekezdés 4. pontja alapján    
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    5 108,9 943,1 825,3 796,4 880,9 898,4 947,0 10 400,0 
  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  
       
      728,7 598,3 507,9 1 104,0 1 708,6 2 363,8 1 388,7 8 400,0 
    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     
    
 1 008,1 976,5 908,7 2 616,3 5 014,9 6 301,0 3 044,5 19 870,0 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai       
  
  7. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 
        
    1 008,1 976,5 865,2 1 490,2 2 101,7 2 554,4 1 873,9 10 870,0 
  10. cím A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása  
       
   0,0  0,0  43,5 1 126,1 2 913,2 3 746,6 1 170,6 9 000,0 
B) 2006. évben 2007. illetve 2008. évi kifizetésre vállalható kötelezettségek   
      
 3 736,0 1 496,3 1 274,3 2 048,4 5 412,1 4 916,0 2 616,9 21 500,0 
I. Regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében      
   
IX. Helyi önkormányzatok         
  Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támoga-
tására az 5. számú melléklet 21. pontja alapján 2007. évre     
    
  1 965,0 362,7 317,4 306,3 338,8 345,5 364,3 4 000,0 
X. Miniszterelnökség         
  EU költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészí-
tésére 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 alapján 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 
Megyei területfejlesztési tanácsok összes kifizetési és kötelezettségvállalási lehetősége  
       
 1 008,1 976,5 908,7 2 616,3 5 014,9 6 301,0 3 044,5 19 870,0 
Regionális fejlesztési tanácsok összes kifizetési és kötelezettségvállalási lehetősége  
       
 11 186,0 3 983,5 3 450,6 4 983,7 10 492,3 10 235,7 6 253,2 50 585,0 
Decentralizált fejlesztési programok támogatása mindösszesen (A+B)    
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 12 194,1 4 960,0 4 359,3 7 600,0 15 507,2 16 536,7 9 297,7 70 455,0”   
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Melléklet a TI] 77001954. sz . módosító javaslatho:

	

Millió forintban

T/17700. sz. v . Ja aslat

	

OGy. 2005 . nov . 29-ei határozata szerint
Kiadás

	

Bevétel

	

I Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
2005 . nov. 29-ei OGy. hat. szerinti változás
Kiadás

	

Bevétel

	

Támogatás

1.

	

ORSZÁGGYŰLÉS
II .

	

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
III .

	

ALKOTMáNY13ÍRÖSáG
IV .

	

ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
V .

	

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
VI .

	

BÍRÓSÁGOK
VIIi .

	

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
IX .

	

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
X .

	

MINISZTERELNÖKSÉG
Xl.

	

BELÜGYMINISZTÉRIUM
XIl .

	

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM

XIIi .

	

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
XIV .

	

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
XV .

	

GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
XVI.

	

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
XVIl .

	

TERÜLETFEJLESZTÉS
XVIII .

	

KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
XIX .

	

EU INTEGRÁCIÓ
XX .

	

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
XX1.

	

EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
XX11 .

	

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
XXIII.

	

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
XXIV .

	

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS
ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM

XXV .

	

INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
XXVi.

	

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI
MINISZTÉRIUM

XXX .

	

GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
XXXI.

	

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL
XLI .

	

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI,
TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-
KEZELÉS KÖLTSÉGEI

XLII.

	

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI
KŐZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FEJEZETEK FŐÖSSZEGEI

69607,8

	

1217,0
1 598,0
1480,2

	

9,0
1282,3
7719,6

	

20,0
89022,7

	

5652,1
33542,2

	

213,0
791 377,1
113 008,3

	

2064,6
361 470,1

	

63 368,5
362 147,5

	

139 793,3

283 091,5

	

5454,2
57593,0

	

6284,1
511 513,4

	

228 183,6
106 155,7

	

76705,3
292 119,3

	

42337,4
53 111,0

	

9042,2
34955,0

	

1 377,4
508 220,2

	

208 074,5
146 470,7

	

95940,1
1 596 617,8

	

34 178,0
110 926,1

	

15061,8
712 105,6

	

1 939,9

45 855,4

	

27769,7
92353,1

	

62539,7

1436,5
12592,6

	

899,5
48047,2

	

9918,9
28413,7

	

10744,2
835 261,9

	

54736,5

4 672 267,7
7309095,5

	

5775792,2

18304,7
1 598,0
1471,2
1 282,3
7699,6

83 370,6
33 329,2

55 313,7
298 101,6
233 094,2

277 637,3
46034,6

280 459,8
68960,4
57319,0
46960,6
33 577,6

300 145,7
50530,6
113 777,9
101 908,3
65767,7

17695,7
29813,4

1 436,5
11693,1
38 128,3
5472,6

1

71072,0
1 598,0
1480,2
1282,3
7719,6

69793,1
29 149,7
815 600,7
100 689,1
360 242,8
362 147,5

283 091,5
58008,5

512 760,8
106 155,7
313 456,4
55081,1
33205,0

509 520,2
146 755,7
774 633,5
112 226,1
716 911,2

45905,4
92553,1

1 436,5
12592,6
48047,2
28513,7
835 261,9

1217,0

9,0

20,0
5652,1
213,0

2064,6
63 368,5

139 793,3

5454,2
6284,1

228 183,6
76705,3
42337,4
9042,2
1 377,4

208 074,5
95940,1
34 178,0
15 561,8
1 939,9

27769,7
62539,7

899,5
9918,9
10744,2
54736,5

4 871 866,4
5 975 890,9

18304,7
1598,0
1471,2
1282,3
7699,6

64141,0
28936,7

55734,1
296 874,3
233 094,2

277 637,3
46450,1

281 707,2
68960,4
55319,0
48930,7
31 827,6

301 445,7
50815,6

113 993,6
103 208,3
66573,3

17745,7
29813,4

1436,5
11693,1
38 128,3
5472,6

1464,2

-19229,6
-4392,5
24223,6
-12319,2
-1227,3

415,5
1247,4

21 337,1
1970,1
-1 750,0
1 300,0
285,0

178 015,7
1300,0
4805,6

50,0
200,0

100,0

197 795,6
199

500,0

598,7

-19229,6
-4392,5

420,4
-1227,3

415,5
1247,4

-2000,0
1970,1

-1 750,0
1300,0
285,0
215,7

1 300,0
805,6

50,0

-20589,72280884,2 7506891,1 2260294,5 200 098,7

KIADÁSI FŐÖSSZEG : 7309095,5 7506891,1 197 795,6

BEVÉTELI FŐŐSSZEL : 5775792,2 5 975 890,9 200 098,7

A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -1 533 303,3 -1531000,2 2303,1



FEJEZETEK

AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS 2006. ÉVI FEJEZETI FŐÖSSZEGEI
Melléklet a TI] 77001954 . sz. módosító javaslatho :

	

Millió forintban

	T/17700 . sz . tv . javaslat
Kiadás

	

Bevétel

	

Támogatás
OGy. 2005 . nov . 29-ei határozata szerint
Kiadás

	

Bevétel

	

Támogatás
2005 . nov . 29-ei OGy . hat . szerinti változás
Kiadás

	

Bevétel

	

Támogatás

LXIII . MUNKAERŐPIACI ALAP 294 689,4 294 689,4 295 579,4 295 579,4 890,0 890,0

LXV . SZÜLŐFÖLD ALAP 608,3 608,3 608,3 608,3

LXVI . KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 28 109,3 28 109,3 28 109,3 28 109,3

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI 90,0 90,0 90,0 90,0

LXIX .
KÁRTALANÍTÁSI ALAP
KUTATÁSI ÉS TECIINOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 36 555,7 36555,7 36655,7 36655,7 100,0 100,0

LXXI . NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 995 693,9 1995693,9 21 136,8 1 995 693,9 1 995 693,9 21 136,8

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 535 864,5 1 504 027,5 23 580,3 1535864,5 1 504 027,5 23 580,3


	Feladat  4.pdf
	page 1




