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Tisztelt Országgyűlés! 
 
Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - 
első helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkot-
mányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a 
továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bi-
zottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Honvédelmi bizottsága, 
Idegenforgalmi bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Informa-
tikai és távközlési bizottsága (a továbbiakban: Informatikai bizottság), Környezetvédelmi bizottsá-
ga, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi bizottsága, Mező-
gazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási bizottsága, Önkormányzati bizottsága, 
Rendészeti bizottsága, Számvevőszéki bizottsága, Szociális és családügyi bizottsága (a továbbiak-
ban: Szociális bizottság), Társadalmi szervezetek bizottsága és Területfejlesztési bizottsága megvi-
tatta a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló T/17700. számú törvényjavaslatot, 
valamint az ahhoz benyújtott T/17700/21., /22., /23., /24., /25., /26., /27., /28., /29., /30., /31., /32., 
/33., /34., /35., /36., /37., /38., /49., /50., /51., /52., /53., /54., /55., /59., /60., /61., /62., /64., /65., 
/66., /67., /68., /87., /88., /89., /91., /92., /93., /94., /99., /100., /101., /102., /103., /104., /105., /106., 
/107., /108., /109., /110., /113., /115., /116., /118., /120., /121., /124., /125., /126., /127., /130., 
/139., /145., /146., /202., /204., /249., /269., /280., /288., /318., /332., /333., /335., /336., /384., 
/486., /489., /490., /492., /493., /494., /528., /529., /530., /531., /532., /533., /534., /535., /571., 
/573., /645., /681., /687., /698., /699., /709., /743., /745., /756., /770., /782., /783., /785., /788., 
/789., /793., /797., /798., /804., /807., /808., /809., /810., /811., /812., /825., /826., /827., /828., 
/829., /830., /833., /835., /836., /837., /840., /841., /843., /844., /845., /846., /847., /848., /849., 
/855., /858., /859., /861., /862., /863., /867., /869., /870., /872., /873., /874., /876., /877., /878., 
/880., /907., /908., /909., /910., /911., /912., /923., /926., /929., /931., /933., /945., /950. számú mó-
dosító és kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
Visszavont módosító javaslat(ok): T/17700/117., T/17700/842 (Keller László), T/17700/803., 
T/17700/805. (dr. Mézes Éva), T/17700/860. (Gőgös Zoltán), ezeket az ajánlás nem tartalmazza. 
 
Az ajánlásban használt rövidítések: 
 
Illeték tv.: Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
Flt.: A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
Ktv.: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 
Áht.: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
Ftv.: A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény 
Priv.tv.: Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. 
törvény 
Tny.: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 
Fát.: A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 
KTIA tv.: A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 
Mktv.: A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény  
Tvh.: A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 
Ötv.: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrésze-
ket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás meg-
könnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára fi-
gyelemmel.  
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  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító ja-
vaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt ál-
lást. 
 
Az ajánlásban a módosító javaslatokban előforduló számszaki hibákat korrigáltuk és a téves előirányzat-
megjelöléseket a kapcsolódó előirányzatokkal a törvényjavaslat szövegéhez jelöltük, valamint a módosító javaslatokat 
jogtechnikailag pontosítottuk, az erre történő külön utalás nélkül is. 
 
 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a 
pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határozati javaslat 
minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 
 
 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az aján-
lás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 
 
 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosí-
tó javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni. 
 
 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javasla-
tot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 
 
 Az ajánlásban „dőlt” betűkkel, illetve számokkal jelöljük az Országgyűlés 2005. november 29-ei döntésének 
megfelelő szövegrészeket, valamint előirányzatokat. 
 
 
 
 1. Körömi Attila képviselő a törvényjavaslat 3. § módosítását javasolja: 
 
„3. § Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a központi költségvetés 2006. évi hiányát 
finanszírozza, a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditását biztosítsa és a 
központi költségvetés adósságát, valamint a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által kezelt 
követeléseit kezelje. Az Országgyűlés felkéri a pénzügyminisztert, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 2006. 
február 1-ig készítsen jelentést az Országgyűlés számára az 1944. március 19. és az Országgyűlés 1990. má-
jus 2-án tartott alakuló ülése közötti időszakban a mindenkori magyar kormányok által felvett külső hitelek 
jogszerűségéről, pontos összegéről, szerkezetéről, azok eddigi felhasználásáról, az ország jelenlegi hitelállo-
mányából való részesedéséről, valamint azok tőke- és kamatösszetételéről, a visszafizetésük ütemezéséről és 
a hitelek azon időszakban és azóta megtörtént kezeléséről.” 
 
 Indokolás a T/17700/89. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 2. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 10. § (4) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) A[z Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó] felsőoktatási intézmények[ kezelésében lévő, a 
kincstári vagyonba tartozó ingatlanok értékesítéséből] 2006. évben befolyó bevételeinek a köztartozások 
[és az ingatlan-elidegenítés költségeinek] kiegyenlítését követően fennmaradó része a felsőoktatási intéz-
mény alapfeladataihoz kapcsolódó felújítási, beruházási – beleértve a PPP (az állami és a magánszektor kö-
zötti fejlesztési, illetve szolgáltatási együttműködés, Public Private Partnership program) keretében megvaló-
suló fejlesztések törlesztő részleteit is – célra használható fel.” 
 
 Indokolás a T/17700/788. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 3. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 10. § (4) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) Az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézmények kezelésében lévő, a kincstári 
vagyonba tartozó ingatlanok értékesítéséből 2006. évben befolyó bevételnek a köztartozások és az ingatlan-
elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó része a felsőoktatási intézmény alapfeladatai-
hoz kapcsolódó felújítási, beruházási – [beleértve] kivéve a PPP (az állami és a magánszektor közötti fej-
lesztési, illetve szolgáltatási együttműködés, Public Private Partnership program) keretében megvalósuló fej-
lesztések törlesztő részleteit[ is] – célra használható fel.” 
 
 Indokolás a T/17700/789. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 4. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 10. § (4) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) A[z Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó] felsőoktatási intézmények [kezelésében lévő, a 
kincstári vagyonba tartozó ingatlanok értékesítéséből] a 2006. évben befolyó bevételeinek a köztartozás-
ok [és az ingatlan-elidegenítés költségeinek] kiegyenlítését követően fennmaradó része a felsőoktatási in-
tézmény alapfeladataihoz kapcsolódó felújítási, beruházási – [beleértve] kivéve a PPP (az állami és a ma-
gánszektor közötti fejlesztési, illetve szolgáltatási együttműködés, Public Private Partnership program) kere-
tében megvalósuló fejlesztések törlesztő részleteit[ is] – célra használható fel.” 
 
 Indokolás a T/17700/783. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 13. § kiegészítését javasolja a következő új (4) be-
kezdés  felvételével: 
 
„(4) A XXIII. fejezet, 10. cím, 49. Nemzeti Kulturális Alapprogram alcím támogatásának forrása a 14. cím, 
1. Kulturális járulék alcímen előirányzott, az (1) bekezdés értelmében központosított bevétel. A központosí-
tott bevételnek az előirányzathoz viszonyított többletbevétele, valamint a bevételkiesésből eredő csökkentése 
az adott évi fejezeti kezelésű előirányzat támogatásának azonos összegű növelését, illetve csökkentését vonja 
maga után. A Nemzeti Kulturális Alapprogram kiadási előirányzatának módosítását a pénzügyminiszterrel 
egyetértésben kell végrehajtani.”
 
 Indokolás a T/17700/923. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 6. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 19. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A megyei illetékhivatalok, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által 2006. január 1-jétől beszedett 
 
a) 2005. június 30-án nyilvántartott hátralékból a végrehajtási cselekmények eredményeként befolyó illeték 
20%-a a központi költségvetést, 80%-a pedig a fővárosi, megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányza-
tokat és kistérségeket, 
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b) az a) ponton túli illetékbevételek 50%-a a központi költségvetést, 50%-a pedig a fővárosi, a megyei, illet-
ve a megyei jogú városi önkormányzatokat és kistérségeket
 
illeti meg a (2)-(7) bekezdésben foglaltak szerint.” 
 
 Indokolás a T/17700/62. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglal-
koztatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 7. Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 23. § (3) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A 30. § [(2)-] (3) bekezdése szerinti [egyházi és] kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatást 
[a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 81. §-ának (13) be-
kezdése, valamint 118. §-ának (9) bekezdése alapján közoktatási feladatot ellátó egyházak, 
b)] a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 47. 
§-a (6) bekezdésének b) pontja alapján közoktatási feladatot ellátó kisebbségi önkormányzatok és a Nek. tv. 
47. §-ának (13) bekezdése alapján közoktatási feladatot ellátó helyi kisebbségi önkormányzatok 
a helyi önkormányzatok útján – az 1. számú melléklet XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 
3. jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím előirány-
zatáról – vehetik igénybe. A Kincstár ezen összeget a helyi önkormányzatnak folyósított központi támogatá-
sok nettó finanszírozása keretében a tárgyhónapot követő hónapban számolja el a kiegészítő támogatás fo-
lyósítására szolgáló előirányzat javára.” 
 
 Indokolás a T/17700/785. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 8. Harrach Péter, dr. Semjén Zsolt, Szászfalvi László és dr. Hörcsik Richárd képviselők a tör-
vényjavaslat 30. § (5) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(5) Az (1) bekezdés a)-d) és g)-h) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint a 
(2)-(4) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatás elszámolása – [a Kormány által meghatározott 
eljárási szabályok szerint] előbbieké az önkormányzatokkal azonos számítási eljárás szerint – az Oktatási 
Minisztérium, illetve az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium humánszolgáltatás 
és kiegészítő támogatás tárgyévet követő év előirányzatai terhére, illetve javára történik.” 
 
 Indokolás a T/17700/573. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Szociális bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 9. Harrach Péter és dr. Semjén Zsolt képviselők a törvényjavaslat 30. § (7) bekezdés elhagyását 
javasolják: 
 



- 6 - 
 
„[(7) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, 
szolgáltatás nem állami fenntartója 2007. évben arra a szolgáltatóra, illetve intézményi férőhelyszámra 
tekintettel jogosult normatív hozzájárulásra, amelyre 
 
a) 2006. szeptember 30-án működési engedéllyel rendelkezik, és 
 
b) normatíva-igényét 2006. szeptember 30-áig bejelenti a fenntartó székhelye szerinti illetékes Magyar 
Államkincstár Területi Igazgatóságának a normatív hozzájárulás igénylés alapjául szolgáló feladatmu-
tató (férőhelyszám, ellátotti szám, szolgálat) és az igénybevétel 2007. évi várható időtartamának feltün-
tetése mellett.]” 
 
 Indokolás a T/17700/529. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 10. Keller László képviselő - kapcsolódva a T/17700/828. számú módosító javaslathoz (az ajánlás 
15. pontja) - a törvényjavaslat 30. § (7) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(7) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, szolgál-
tatás nem állami fenntartója 2007. évben arra a szolgáltatóra, illetve intézményi férőhelyszámra tekintettel 
jogosult normatív hozzájárulásra, amelyre 
 
a) 2006. [szeptember 30-án] január 1-jén működési engedéllyel rendelkezik, és 
 
b) normatíva-igényét 2006. szeptember 30-áig bejelenti a fenntartó székhelye szerinti illetékes Magyar Ál-
lamkincstár Területi Igazgatóságának a normatív hozzájárulás igénylés alapjául szolgáló feladatmutató (fé-
rőhelyszám, ellátotti szám, szolgálat) és az igénybevétel 2007. évi várható időtartamának feltüntetése mellett. 
Az e bekezdés szerinti igényjogosultságnak további feltétele, hogy a fenntartó feladat-ellátási szerződéssel 
rendelkezik, melynek részletes szabályait a szociális területért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.” 
 
 Indokolás a T/17700/847. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
- nem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányza-
ti bizottság, a Szociális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 11. Keller László képviselő - kapcsolódva a T/17700/828. számú módosító javaslathoz (az ajánlás 
15. pontja) -  a törvényjavaslat 30. § (7) bekezdés kiegészítését javasolja a következő új c) pont  felvételé-
vel: 
 
/(7) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, szolgál-
tatás nem állami fenntartója 2007. évben arra a szolgáltatóra, illetve intézményi férőhelyszámra tekintettel 
jogosult normatív hozzájárulásra, amelyre/ 
 
„c) a Magyar Államkincstár - az Áht. 64/D. § szerinti eljárás mellett - a 2006. január 1-jét követően megálla-
pított normatív hozzájárulás fenntartónak való átutalását követő 6 hónapon belül szabályszerűségi felülvizs-
gálat keretében - szükség szerint helyszíni vizsgálattal - ellenőrzi az igénybejelentésben feltüntetett feladat-
mutató és a normatív támogatás törvényi feltételeinek meglétét. E felülvizsgálatra a közigazgatási hatósági 



- 7 - 
 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni. Sza-
bálytalanság esetén a jogtalanul igénybe vett összeg elvonásra kerül.” 
 
 Indokolás a T/17700/844. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányza-
ti bizottság, a Szociális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 12. Harrach Péter és dr. Semjén Zsolt képviselők a törvényjavaslat 30. § (10) bekezdés módosí-
tását javasolják: 
 
„(10) Ha a nem állami intézményt fenntartónak járó normatív hozzájárulás és támogatás, valamint kiegészítő 
támogatás együttes összege a költségvetési évben meghaladja a 40,0 millió forintot, az elszámolás jogszerű-
ségét független könyvvizsgáló erről szóló nyilatkozatával kell alátámasztani. A könyvvizsgálat költsé-
gei[t]hez [a nem állami intézmény fenntartója viseli] a központi költségvetés legalább az előző évben 
meghatározott mértékig hozzájárul.” 
 
 Indokolás a T/17700/528. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 13. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mi-
hály, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Balla Mihály Tibor, Garamvölgyi György, Pichler Imre Lász-
ló, Tóth Ferenc, Tóth Imre és Vincze László képviselők a törvényjavaslat 30. § kiegészítését javasolják a 
következő új (11) bekezdés  felvételével: 
 
„(11) A normatív hozzájárulásban és támogatásban részesülő nem állami fenntartású intézmény, valamint a 
működéséhez rendszeres központi költségvetési támogatásban részesülő, jogi személyiséggel rendelkező 
közgyűjtemény a munkavállalók számára legalább a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 55-80. §-aiban megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonat-
kozó feltételeket köteles biztosítani.”
 
 Indokolás a T/17700/756. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Szociális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 14. Révész Máriusz, dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Sági József képviselők - kapcsolódva a 
T/17700/784. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 19. pontja) -  a törvényja-
vaslat 30. § kiegészítését javasolják a következő új (11) bekezdés  felvételével: 
 
„(11) A normatív hozzájárulásban és támogatásban részesülő nem állami fenntartású intézmény, valamint a 
működéséhez rendszeres központi költségvetési támogatásban részesülő, jogi személyiséggel rendelkező 
közgyűjtemény a munkavállalók számára legalább a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 55-80. §-aiban megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonat-
kozó feltételeket köteles biztosítani.” 
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Megjegyzés: A mód. indítvány azonos tartalmú a T/17700/756. sz. módosító javaslatban foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/17700/849. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 15. Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 30. § (11) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(11) a) A nem állami intézmény fenntartója a (2)-(4) bekezdés alapján biztosított kiegészítő támogatást kö-
teles a humánszolgáltatást ellátó intézménye(i), szolgáltatása(i) támogatására fordítani. 
b) A nem állami intézmény fenntartója egyetemleges felelősséggel tartozik az általa fenntartott intézmények 
köztartozásáért.” 
 
 Indokolás a T/17700/828. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 16. Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 30. § kiegészítését javasolják a 
következő új (15) bekezdés  felvételével: 
 
„(15) A közfeladatot ellátó egyházi szervezet - az önkormányzati intézményekhez hasonlóan - a feladata ellá-
tásához kapcsolódóan fejlesztési, ingatlan-felújítási és egyéb támogatásban részesülhet a szaktárcák költség-
vetéséből.” 
 
 Indokolás a T/17700/709. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 17. Jauernik István és Tóth Gyula képviselők - kapcsolódva a T/17700/828. számon benyújtott 
módosító javaslatukhoz (az ajánlás 15. pontja) -  a törvényjavaslat 30. § (16) bekezdés módosítását javasol-
ják: 
 
„(16) A Tüo. tv. alapján a XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 2. alcím, 7. Önkéntes tűzoltó egyesületek 
támogatása jogcím-csoport előirányzatából [60,0] 20,0 millió forintot azon önkéntes tűzoltó egyesületek tá-
mogatására kell fordítani, melyek vállalják a köztestületi tűzoltósággá történő fejlesztést.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 84. (863. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.19.cím2.alc7.jcs), 92. (863. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.19.cím14.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/863. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Rendészeti bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 18. Harrach Péter és dr. Semjén Zsolt képviselők a törvényjavaslat 30. § kiegészítését javasolják 
a következő új (17) bekezdés  felvételével: 
 
„(17) A normatív hozzájárulásban részesülő nem állami intézmény, valamint a működéséhez rendszeresen 
központi költségvetési támogatásban részesülő, jogi személyiséggel rendelkező közgyűjtemény a munkavál-
lalók számára legalább a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 55-80. §-ban megál-
lapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket köteles bizto-
sítani.” 
 
 Indokolás a T/17700/530. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 19. Harrach Péter és dr. Semjén Zsolt képviselők a törvényjavaslat 30. § kiegészítését javasolják 
a következő új (17) bekezdés  felvételével: 
 
„(17) A közfeladatot ellátó egyházi szervezet - az önkormányzati intézményekhez hasonlóan - a feladata ellá-
tásához kapcsolódóan fejlesztési, ingatlan-felújítási és egyéb támogatásban részesülhet a szaktárcák költség-
vetéséből.” 
 
 Indokolás a T/17700/531. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 20. Dr. Orosz Sándor és dr. Németh Imre képviselők a törvényjavaslat 31. § módosítását javasol-
ják: 
 
„31. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szó-
ló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási 
célja a 2006. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a társadalmi bűnmegelőzés, a parlagfű-mentesítés 
feladatai, az erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladatai, az egészségjavítást célzó sport-
tevékenység és a Szülőföld Alap támogatása. Felhasználása a 2007. évi költségvetési törvényben kerül meg-
tervezésre.” 
 
 Indokolás a T/17700/793. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gaz-
dasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság ülésén egyetért, a Foglalkoztatási bizottság, az Önkormányzati 
bizottság ülésén nem ért egyet. 
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 21. Harrach Péter és dr. Semjén Zsolt képviselők a törvényjavaslat 31. § módosítását javasolják: 
 
„31. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szó-
ló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási 
célja a 2006. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél [a társadalmi bűnmegelőzés, a parlagfű-
mentesítés feladatai, az egészségjavítást célzó sporttevékenység és] a Szülőföld Alap támogatása. Fel-
használása a 2007. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.” 
 
 Indokolás a T/17700/532. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 22. Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 50. § (19) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(19) Az állami felsőoktatási intézmények – az Áht. 12/A. §-ában írt, a Kormány által meghatározott feltéte-
lek és eljárási rend szerint – a költségvetésük terhére hosszú távú (legfeljebb húsz éves) kötelezettséget vál-
lalhatnak felhalmozási célokra vagy beruházást helyettesítő szolgáltatás vásárlására. Az ebből származó éves 
fizetési kötelezettségek együttes összege – bele nem értve a 2004-ben a Kormány által elfogadott infrastruk-
túra-fejlesztési programokat megvalósító kötelezettségvállalásokat – egyik évben sem haladhatja meg az 
éves költségvetésük dologi és felhalmozási célú előirányzatának tíz százalékát. Amennyiben az éves fizetési 
kötelezettségek együttes összege e határt a felsőoktatási intézmény tárgyévi költségvetésének csökkenése 
miatt haladja meg, új kötelezettség nem vállalható mindaddig, amíg az arány helyre nem áll. A hosszú távú 
kötelezettségekről évente kimutatást kell készíteni, amely az éves költségvetés és beszámoló részét képezi. A 
felsőoktatási intézmények kötelezettségvállalásának ötven százalékát az Oktatási Minisztérium a jóváhagyott 
éves fejezeti kezelésű előirányzatai terhére átvállalhatja. Az átvállalások együttes összege nem haladhatja 
meg az Oktatási Minisztérium [adott évre jóváhagyott központi beruházási előirányzatai harminchárom 
százalékának megfelelő mértéket] 2004-ben megállapított beruházási forrásait. Az ezt meghaladó átválla-
láshoz a pénzügyminiszter egyetértése szükséges.” 
 
 Indokolás a T/17700/830. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 23. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 51. § (2) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a 2006. évben a központi költségvetési szerveknél – ideértve a társada-
lombiztosítási költségvetési szerveket is, egyúttal kivéve a felsőoktatási intézményeket és a Magyar Tudo-
mányos Akadémiát – és a fejezeti kezelésű előirányzatoknál a 2005. évivel azonos összegű előirányzat-
maradvány képződését kell elérni. A maradvány megállapításának módjára, összegének mérséklésére, fejeze-
tenkénti meghatározására a Kormány kap felhatalmazást.” 
 
 Indokolás a T/17700/782. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 24. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők, valamint Dr. Kovács Zoltán és dr. Bóka 
István képviselők a törvényjavaslat 52. § elhagyását javasolják: 
 
„52. § [(1) A helyi önkormányzati alrendszerben - országos átlagban - a működési célú központi költ-
ségvetési támogatások, hozzájárulások és az átengedett személyi jövedelemadó 3 %-át kitevő állam-
háztartási tartalékot kell képezni. Ennek mértéke: 
 
a) a települési önkormányzatoknál a 4. számú melléklet A) pontja szerinti helyben maradó személyi 
jövedelemadó 16,7 %-a, 
 
b) a megyei önkormányzatoknál a 4. számú melléklet B) pontja a) és b) pontja szerinti személyi jöve-
delemadó részesedés 16,7 %-a, továbbá 
 
c) valamennyi önkormányzatnál és a többcélú kistérségi társulásoknál a 14. § (3) bekezdésében megha-
tározott rendeletben közzéteendő normatív hozzájárulások, támogatások és a normatívan elosztott 
személyi jövedelemadó 0,9 %-a. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti összeget a helyi önkormányzatok költségvetésükben céltartalékként irá-
nyozzák elő. 
 
(3) Az (1) bekezdésben foglaltak önkormányzatonkénti összegét a 14. § (3) bekezdésében meghatáro-
zott rendeletben kell közzétenni. 
 
(4) A helyi önkormányzatoknak az Áht. 63. §-ának (3) bekezdése szerinti pénzellátása a (3) bekezdés 
szerint csökkentett összeg figyelembevételével történik. 
 
(5) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a gazdasági növekedés ismeretében és az állam-
háztartás bevételi előirányzatainak függvényében, azok kedvező alakulása esetén, a helyi önkormány-
zatok részére az államháztartási tartalék felhasználását, valamint pótlólagos támogatást engedélyez-
zen. 
 
(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedéseket a 14. § (3) bekezdésében meghatározott rendelet módosítá-
sával kell közzé tenni, és az Áht. 63. §-ának (3) bekezdése szerinti pénzellátást ennek megfelelően kell 
végezni.]” 
 
 Indokolás a T/17700/288, 797. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 25. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 58. § (2) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a szerinti nyugdíjemelés 
számításánál 2006. évben 6,4 %-os országos nettó átlagkereset-növekedést, 2,1 %-os fogyasztói árnöveke-
dést kell figyelembe venni. A 2006. januári nyugdíjemelés során a (2) bekezdés és a Tny. 62. §-ának (4) be-
kezdése alapján megállapított nyugdíjemelés összege az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági teljes 
nyugellátások esetében nem lehet kevesebb havi 1500 forintnál. Ez a rendelkezés nem alkalmazható a 2005. 
december 31-ét követő, de 2007. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő nyugellátások legki-
sebb összegének meghatározása során.” 
 
 Indokolás a T/17700/59. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 26. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 68. § (2) bekezdés b) pont módosítását javasolja: 
 
/A decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek régiónkénti összege a következők szerint ala-
kul ki:/ 
 
„b) A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím, 3. Decentralizált szakmai fejlesztési programok jog-
cím-csoport 1-8. jogcímei tekintetében a kapcsolódó szakmai program megvalósításának helyszínei, a prog-
ram céljához kötődő szükségletek területi felmérése, illetve szakmapolitikai követelmények alapján. Az 1. 
Idegenforgalmi fejlesztések jogcím tekintetében a fesztiválokkal kapcsolatos fejlesztési támogatások döntés-
előkészítésébe be kell vonni a regionális fejlesztési tanácsok mellett működő Közkincs-munkabizottságokat.” 
 
 Indokolás a T/17700/926. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 27. Fedor Vilmos, dr. Szabó Zoltán, Vitányi Iván és dr. Balogh Miklós képviselők -  a törvény-
javaslat 68. § (2) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új c) pont  felvételével: 
 
/(2) A decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek régiónkénti összege a következők szerint 
alakul ki:/ 
 
„c) A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím, 3. Decentralizált szakmai fejlesztési programok jog-
cím-csoport, 1. Idegenforgalmi fejlesztések jogcíme felhasználásának megtervezésekor a regionális fejleszté-
si tanácsok mellett működő Közkincs-munkabizottságokat be kell vonni a fesztiválok támogatásának odaíté-
lésekor.”
 
 Indokolás a T/17700/489. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Idegenforgalmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 28. Az Idegenforgalmi bizottság a törvényjavaslat 68. § (3) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím, 2. Decentralizált területfejlesztési programok jogcím-
csoport támogatási előirányzatából legalább 3000,0 millió forintot a hátrányos térségekben újonnan  induló 
munkahelyteremtő, önkormányzati [és turisztikai] fejlesztések támogatására kell fordítani. Ebből regionális 
turisztikai célokra - területi megkötés nélkül 300,0 millió forint használható fel, amelynek legfeljebb 33 %-a 
fordítható rendezvények támogatására.” 
 
 Indokolás a T/17700/833. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 29. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 68. § (3) bekezdés módosítását javasolja: 
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„(3) A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím, 2. Decentralizált területfejlesztési programok jogcím-
csoport támogatási előirányzatából  3000,0 millió forintot a [hátrányos térségekben] leghátrányosabb hely-
zetű kistérségekben új induló munkahelyteremtő, önkormányzati és turisztikai fejlesztések támogatására kell 
fordítani. Ebből turisztikai célokra 300,0 millió forint használható fel, melynek legfeljebb 33 %-a fordítható 
rendezvények támogatására.” 

 
 Megjegyzés: Az OGY. 2005. november 29-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
 

 
 Indokolás a T/17700/61. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, az Idegen-
forgalmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 30. Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 68. § kiegészítését javasolja a következő új (7) bekez-
dés  felvételével: 
 
„(7) Felhatalmazást kap a kormány, hogy a foglalkoztatás tekintetében legkedvezőtlenebb helyzetben lévő 
Salgótarján megyei jogú város társadalmi-gazdasági fejlesztése érdekében a Központi Fejlesztési Feladatok 
előirányzat terhére 1000,0 millió forint mértékű támogatási keretösszeget különítsen el.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31. (269. sz. jav. - 68.§új(8)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/269. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 31. Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 68. § kiegészítését javasolja a következő új (8) bekez-
dés  felvételével: 
 
„(8) A (7) bekezdés szerint elkülönített keret felhasználásának feltételeiről és módozatairól az érintett mi-
niszter és Salgótarján megyei jogú város polgármestere 2005. február 28-ig köt megállapodást.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30. (269. sz. jav. - 68.§új(7)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/269. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 32. Simon Gábor, Gúr Nándor, Németh Erika, Filló Pál, Fogarasiné Deák Valéria és Szabó 
Gyula képviselők - kapcsolódva a T/17700/43. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. 
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ajánlás 196. és 1327. pontjai) -  a törvényjavaslat 86. § (1) bekezdésben az Flt. 39/B. § (5) bekezdés módo-
sítását javasolják: 
 
„(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló – módosított – 1991. évi IV. tör-
vény (továbbiakban: Flt.) 39/B. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprésze terhére tárgyéven túli fizetési kötelezettség a MAT által 
meghatározott mértékig vállalható, amely nem haladhatja meg a tárgyévi eredeti, előirányzat módosítás ese-
tén a módosított kiadási előirányzat 40 százalékát.”„ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (837. sz. jav. - 98.§Szakkép.16.§(5)), pontjában foglaltak-
kal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/837. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 33. Jauernik István és Tóth Gyula képviselők - kapcsolódva a T/17700/116. számon benyújtott 
módosító javaslatukhoz (az ajánlás 34., 39., 61. és 63. pontjai) -  a törvényjavaslat  kiegészítését javasolják a 
következő új 88. §-ban a Ktv. 49/F. § (1) bekezdés  felvételével: 
 

„A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása
 
88. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép: 
 
„(1) A köztisztviselő a munkáltató által természetben nyújtott kedvezményes étkeztetésre vagy étkezési utal-
ványra jogosult, kivéve azt az időtartamot, amelyre illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, ha 
a távollét időtartama meghaladja a harminc napot.”„
 
 Indokolás a T/17700/862-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a 
Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Rendészeti bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Idegenforgalmi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az 
Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkor-
mányzati bizottság, a Rendészeti bizottság ülésén egyetért, az Idegenforgalmi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 34. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 88. § kiegészítését javasolja a következő új (5) be-
kezdésben az Áht. 15. §  felvételével: 
 
(5) Az Áht. 15  §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„15. § (1) A központi költségvetésből és az elkülönített állami pénzalapokból a 13/A. § (4)-(5) bekezdésében 
foglalt feltételeken túlmenően akkor nyújtható támogatás, ha a támogatás iránti kérelem benyújtója megfelel 
a rendezett munkaügyi kapcsolatok e törvényben, valamint a külön jogszabályban meghatározott követelmé-
nyének. 
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltétel teljesülését nem kell vizsgálni olyan támogatás esetében, amelyet 
a) az Európai Unió bocsát a Magyar Állam rendelkezésére az Európai Unió által meghatározott programok 
támogatására; 
b) külön jogszabály alapján alanyi jogon járó, illetve azon támogatásokra, amelyeket állami, önkormányzati 
feladat ellátására tekintettel normatív támogatásként fizetnek ki, továbbá 
c) abban az esetben, ha a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye a támogatás iránti kérelem benyúj-
tója vonatkozásában - munkavállaló foglalkoztatásának hiányában - nem értelmezhető. 
 
(3) Az e törvény (8) bekezdésének b)-c) pontjában foglalt feltételek teljesülését nem kell vizsgálni, ha a tá-
mogatás iránti kérelem benyújtójánál szakszervezet, üzemi tanács, európai üzemi tanács, illetve különleges 
tárgyaló testület nem működik, feltéve, hogy ezek működésének hiánya nem a támogatás iránti kérelmet be-
nyújtó munkáltatónak a munkavállalók szervezkedési jogának megsértését eredményező, jogerős bírósági 
vagy hatósági határozattal megállapított jogsértő eljárása idézte elő. 
 
(4) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezés alkalmazásában nem minősül az Európai Unió 
által a Magyar Állam rendelkezésére bocsátott támogatásnak a Magyar Állam által a támogatás igénybevé-
teléhez biztosított önrész. 
 
(5) A rendezett munkaügyi kapcsolatoknak a (8) bekezdésben meghatározott általános feltételeinek való 
megfelelés hiánya esetén támogatás nem nyújtható. 
 
(6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően támogatás nyújtható, ha  
 
a) a támogatás iránti kérelem benyújtója a (8) bekezdés a) pontjában meghatározott követelmények közül a 
Munka Törvénykönyve 75/A . §-ában foglaltak megsértése miatt nem felel meg a támogatásra való jogosult-
ság feltételeinek, és 
 
b) a jogsértéssel érintett munkavállalók száma a munkaügyi ellenőrzés időpontjában nem haladja meg 
ba) - harmincnégy főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén - az egy főt, 
bb) - harmincnégy és százhatvanhét fő közötti munkavállalói létszámot foglalkoztató munkáltató esetén - az 
általa foglalkoztatott munkavállalók számának 3 százalékát, 
bc) - százhatvanhét főnél több munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén - az öt főt; és 
 
c) a támogatás iránti kérelmet benyújtó munkáltató a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható köz-
igazgatási határozat kézhezvételétől számított egy hónapon belül a jogsértő állapotot megszünteti, valamint 
 
d) a c) pontban foglalt feltétel teljesülését jogerős hatósági bizonyítvánnyal igazolja. 
 
(7) A (6) bekezdés alapján folyósított támogatás esetében, ha a támogatás folyósítását követő két éven belül 
lefolytatott munkaügyi ellenőrzés során jogerős és végrehajtható határozattal megállapításra kerül, hogy a 
támogatás igénylője a (8) bekezdés a) pontjában meghatározott követelmény közül a Munka Törvénykönyve 
75/A. §-ában foglalt szabályt ismét megsértette, köteles a támogatást a hatóság határozatának végrehajtható-
vá válását követő 30 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben a támogatás nyújtója 
részére visszafizetni. 
 
(8) Az (5) bekezdés alkalmazásában a munkáltató munkaügyi kapcsolatrendszere akkor minősül rendezett-
nek, ha 
 
a) a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 3. §-a (1) bekezdésének 
a) pontja alapján, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerű-
ségére vonatkozó rendelkezések megsértése, 
 
b) a Met. 3. §-a (1) bekezdésének l)-n) pontjai alapján, a nála működő szakszervezet, üzemi/közalkalmazotti 
tanács, (üzemi megbízott/közalkalmazotti képviselő), illetve ezek tisztségviselőjének az Mt. Második Részé-
ben meghatározott jogai megsértése, 
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c) a Met.3 . §-a (1) bekezdésének p) pontja alapján, az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munka-
vállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló törvény 21. §-ában 
foglalt rendelkezések munkáltató általi megsértése,  
a támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül elvégzett munkaügyi ellenőrzés során a ható-
ság jogerős és végrehajtható határozatával nem került megállapításra. 
 
(9) A rendezett munkaügyi kapcsolatok külön jogszabályban meghatározott valamely különös feltételének 
való megfelelés hiánya esetén 
 
a) - olyan támogatás esetében, amelynek megállapítása a támogatást igénylők között kialakult sorrend alap-
ján történik - támogatás azt követően állapítható meg, ha a támogatási kérelmet elbíráló szerv minden, a tá-
mogatás nyújtásának valamennyi feltételét teljesítő igénylő támogatás iránti igényét kielégítette. Ebben az 
esetben a támogatást igénylők közti sorrendet úgy kell megállapítani, hogy a rendezett munkaügyi kapcsola-
tok több feltételének megfelelő igénylőt előrébb kell sorolni. 
Azonos számú különös feltételnek való megfelelés esetén azt az igénylőt kell előrébb sorolni, aki a támoga-
tás iránti kérelmét előbb nyújtotta be. 
 
b) - olyan támogatás esetében, amely a jogszabályban meghatározott valamennyi feltétel teljesülése esetében 
állapítható meg - támogatás nem nyújtható.”

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39. (115. sz. jav. - 88.§új (14)Áht.124.§(8)), 61. (115. sz. jav. - 102.§új 
(3)), 63. (115. sz. jav. - 103.§új(2)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/115, 116. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Számvevőszéki bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglal-
koztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 35. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 88. § kiegészítését javasolja a következő új (5) be-
kezdésben az Áht. 24. § (3) bekezdés d) pont  felvételével: 
 
„(5) Az Áht. 24. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„d) a kölcsönök előirányzat-csoport terhére, illetve javára, mely átcsoportosítás – a felsőoktatási intézmé-
nyek kivételével – nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.”„ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36. (933-1. sz. jav. - 88.§új(6)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/933-1. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 36. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 88. § kiegészítését javasolja a következő új (6) be-
kezdésben az Áht. 24. § (4) bekezdés  felvételével: 
 
„(6) Az Áht. 24. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(4) A felújítás előirányzatát a működési költségvetés javára kizárólag a fejezet felügyeletét ellátó szerv 
csökkentheti a felügyelete alá tartozó költségvetési szervénél a pénzügyminiszter egyetértésével.”„ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (933-1. sz. jav. - 88.§új(5)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/933-1. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 37. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/115. számú módosító javaslathoz (az ajánlás 
34., 39., 61. és 63. pontjai) -  a törvényjavaslat 88. § kiegészítését javasolja a következő új (7) bekezdésben 
az Áht. 38/A. § (1) bekezdés  felvételével: 
 
„(7) Az Áht. 38/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Kormány az államháztartás alrendszerei költségvetési egyenlegének a tervezettől tartósan és jelentős 
mértékben eltérő, kedvezőtlen alakulása, vagy megelőző intézkedésként ezt közvetlenül előidéző körülmé-
nyek bekövetkezése esetén a központi költségvetésben, az alapoknál - a Munkaerőpiaci Alap esetében az Or-
szágos Munkaerőpiaci Tanács véleményének előzetes kikérésével -, és a társadalombiztosítási alrendszerben 
előirányzatokat zárolhat, csökkenthet, törölhet, illetve a központi költségvetési szervek részére maradvány-
képzési kötelezettséget írhat elő azon előirányzatok kivételével, amelyeknek évközi megváltoztatási jogát az 
Országgyűlés magának tartotta fenn.”„ 
 
 Indokolás a T/17700/876. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Embe-
ri jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Számvevőszéki bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 38. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 88. § kiegészítését javasolja a következő új (11) 
bekezdésben az Áht. 109/K. § (12) bekezdés c) pont  felvételével: 
 
„(11) Az Áht. 109/K. §-a (12) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„c) a haditechnikai és rendészettechnikai eszközök kivételével önkormányzatok, társadalmi szervezetek, szö-
vetségek, egyesületek, alapítványok, karitatív tevékenységet folytató szervezetek részére, továbbá katasztró-
fák és súlyos szerencsétlenségek megelőzése, következményeinek elhárítása vagy enyhítése céljából az érin-
tett szervezet részére írásbeli megállapodással, térítésmentesen tulajdonba, vagyonkezelésbe vagy használat-
ba adhatja,”" 
 
 Indokolás a T/17700/933-2. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 39. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 88. § kiegészítését javasolja a következő új (14) be-
kezdésben az Áht. 124. § (8) bekezdés  felvételével: 
 
„(14) Az Áht. 124. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 
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„(8) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, hogy rendeletben megállapítsa a 
rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az állami támogatások nyújtása szempontjából megkövetelendő külö-
nös szempontjait, valamint a rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolására alkalmas iratok körét.”„ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34. (115. sz. jav. - 88.§új(5)Áht.15. §), 61. (115. sz. jav. - 102.§új (3)), 
63. (115. sz. jav. - 103.§új(2)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/115, 116. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Számvevőszéki bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglal-
koztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 40. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 90. §-ban az 
1994 évi LXIV. törvény  felvételével: 
 
„A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 

1994. évi LXIV. törvény módosítása
 

90. §
 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló – 
módosított - 1994. évi LXIV. törvény 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka 
megállapításának és folyósításának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.”
 
 Indokolás a T/17700/950. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 41. Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 94. § elhagyását javasolja: 
 

[„A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény módosítása 

 
94. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló – módosí-
tott – 1997. évi CXL. törvény 92. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) A közművelődési és közgyűjteményi szakterületek feladatellátásához az állami, önkormányzati fe-
lelősségvállalás közérdekű jellegéből fakadóan e törvény és az Ltv. által előírt kötelezettségek teljesíté-
séhez a központi költségvetés hozzájárul a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben, valamint a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezetében megjelenő előirányzatok között. 
(2) A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma költségvetési fejezetén belül támogatást kell előirá-
nyozni az e törvényben és Ltv.-ben meghatározott közvetlen állami feladatok ellátására, a közművelő-
dési és a közgyűjteményi feladatfinanszírozásra, a közgyűjtemények és a közművelődési intézmények 
telematikai, információs feladatainak ellátására, a 94. § (4) bekezdésében meghatározott képzés támo-
gatására, amelyek mér-tékét az éves költségvetési törvény határozza meg. 
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(3) Az Országgyűlés, a minisztériumok, az országos hatáskörű szervek és az országos kisebbségi ön-
kormányzatok által fenntartott közművelődési és közgyűjteményi intézmények költségvetési előirány-
zatait az éves költségvetési törvénynek a fenntartó szerinti fejezetében kell meghatározni. 
(4) Az egyházak a tulajdonukban lévő kulturális örökség értékeinek megőrzéséhez, felújításához, gya-
rapításához, továbbá levéltáraik, könyvtáraik, múzeumaik és közművelődési intézményeik működésé-
hez az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű támogatásban részesülnek.]” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (808. sz. jav. - 102.§(1)d)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/807. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 42. Dr. Mézes Éva képviselő a törvényjavaslat 97. § elhagyását javasolja: 
 
„[A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek álla-mi felügyeleté-

ről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása 
 
97. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügye-
letéről szóló – módosított – 1998. évi XXXIX. törvény a következő 9/D. §-sal egészül ki: 
„9/D. § A Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság által 2006. január 1-je előtt az egészségügyi szol-
gáltatókkal kötött szerződések tekintetében a jogutód az egészségügyi szolgáltató székhelye szerint ille-
tékes megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztár.]” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57. (804. sz. jav. - 102.§(1)g)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/804. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 43. Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 98. § -ában a szakképzési hozzájárulásról és a 
képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 16. § (5) bekezdés módosítását 
javasolja: 
 
„98. § A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló – módosított – 2003. évi 
LXXXVI. törvény 16. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Az alaprész terhére tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak az oktatási miniszter és a foglalkoztatáspo-
litikai és munkaügyi miniszter együttes döntése alapján meghatározott mértékig vállalható, amely nem ha-
ladhatja meg a tárgyévi eredeti előirányzat [40] 20 százalékát.”„ 
 
 Indokolás a T/17700/743, 770. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 44. Simon Gábor, Gúr Nándor, Németh Erika, Filló Pál, Fogarasiné Deák Valéria és Szabó 
Gyula képviselők - kapcsolódva a T/17700/43. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. 
ajánlás 196. és 1327. pontjai) -  a törvényjavaslat 98. § -ában a szakképzési hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 16. § (5) bekezdés módosítását javasol-
ják: 
 
„98. § A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló – módosított – 2003. évi 
LXXXVI. törvény 16. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Az alaprész terhére tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak az oktatási miniszter és a foglalkoztatáspo-
litikai és munkaügyi miniszter együttes döntése alapján meghatározott mértékig vállalható, amely nem ha-
ladhatja meg a tárgyévi eredeti, előirányzat módosítás esetén a módosított kiadási előirányzat 40 százalékát.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (837. sz. jav. - 86.§(1)Flt.39/B.§(5)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/837. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 45. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mi-
hály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Garamvölgyi György, Pichler Imre László, 
Tóth Ferenc és Tóth Imre képviselők a törvényjavaslat 100. § elhagyását javasolják: 
 

„[A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása 
 
100. § (1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló – a 2004. évi CXXXV. törvénnyel módo-
sított – 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: KTIA tv.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) Az Alap pénzeszközeit a pályázati úton kiválasztott kedvezményezettek a következő jogcímeken 
használhatják fel: 
a) a kutatás-fejlesztés kiadásainak, a kutatás-fejlesztési eredmények hasznosításának fedezetéül, vala-
mint új tudományos és technológiai eredmények alkalmazásának elterjesztésére, beleértve az országos 
kutatási-fejlesztési programok, projektek finanszírozását; 
b) a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére, beleértve 
a nemzetközi kutatási-fejlesztési hálózatokhoz, infrastruktúrához való kapcsolódás megteremtésében 
és működtetésében történő részvételt, összhangban a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettség-
vállalásaival; 
c) a kutatás-fejlesztést és a technológiai innovációt erősítő szolgáltatások, innovációs hídképző és háló-
zatépítő tevékenységek támogatására, beleértve konferenciák tartásának, szakkiállítások rendezésé-
nek, kiadványok készítésének költségeit; 
d) a technológiai innováció ösztönzésére a régiókban és a kistérségekben; a régiók és a kistérségek in-
novációs képességének növelésére és innovációs forrásainak támogatására; 
e) a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködés támogatására, beleértve a nemzetközi pá-
lyázatoknál érvényesülő utófinanszírozással összefüggő likviditási problémák áthidalásának támogatá-
sát; 
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f) kutató-fejlesztő munkahelyek létrehozására, a kutatás és a technológiai innováció emberi erőforrá-
sainak fejlesztésére, a kutatói utánpótlás és képzés, tehetséggondozás, a kutatói, oktatói továbbképzés 
támogatására; a kutatók-fejlesztők hazai és nemzetközi mobilitásának, tapasztalatcseréjének, vala-
mint az elismert hazatérő kutatók magyarországi szakmai beilleszkedésének támogatására; 
g) a hazai és külföldi tudományos és technológiai ismeretek megszerzésére, azok gyakorlati alkalmazá-
sára. 
 
(2) Az Alap pénzeszközei felhasználhatók továbbá külön jogszabályban, nemzetközi szerződésben 
meghatározottak szerint különösen: 
a) a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása keretében a kutatással, fejlesztéssel és innovációval foglal-
kozó intézkedések hazai társfinanszírozására; 
b) a tudás- és technológia-intenzív kis- és középvállalkozásokba befektető kockázati tőkealapokban 
történő részvétel révén; 
c) a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésből adódó feladatokra; 
d) a tudományos kutatás és a technológiai innováció szakpolitikai megalapozását szolgáló műszaki, 
közgazdasági, társadalomtudományi elemzések, tanulmányok, koncepciók készítésére; 
e) az innovációs tevékenységgel közvetlenül összefüggő konferenciák szervezésére, szakkiállítások ren-
dezésére, kiadványok, szakkönyvek készítésére, információs- és könyvtárak fejlesztésére, innováció-
ösztönzési célú díjakhoz történő hozzájárulásra; 
f) a társadalomtudományi kutatások támogatására. 
 
(3) Az Alapból támogatás nyílt pályázati rendszerben nyerhető el. Pályázaton kívüli támogatás nyújtá-
sára, beleértve a (2) bekezdésben más jogszabályból, illetve nemzetközi szerződésből fakadó kötelezett-
ségeket és támogatásokat – a fejlesztési célú beruházások kivételével – az Alap céljaival és felhasználá-
sának jogcímeivel összhangban, a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács jóváhagyásával, az Alap 
tárgyévi kiadási előirányzatának 3%-át meg nem haladó mértékben kerülhet sor. 
 
(4) Az Alapból nyújtott támogatások igénybevételének feltételeiről a kedvezményezettel szerződésben 
kell megállapodni. 
 
(5) A pályázaton kívüli támogatások (3) bekezdésben meghatározott mértékén felül az Alapból biztosí-
tani kell a TéT attaséi hálózat, a Tudomány-, Technológiapolitikai és Versenyképességi Tanácsadó 
Testület, a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium, valamint a Tudomány és Technológiapoliti-
kai Titkárság működésének költségeit, feladataik ellátásához szükséges forrásokat. 
 
(6) Az Alap kezelése során felmerülő – így különösen elemzések, koncepciók, támogatási stratégiák, 
programok, projektek készítésével, pályázatok megismertetésével és elbírálásával, a szerződések elő-
készítésével, megkötésével és bonyolításával, nyilvántartásuk egyes tárgyi és személyi feltételeivel, va-
lamint az ellenőrzéssel és értékeléssel, továbbá a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalnál az Alap 
működtetésével kapcsolatos – költségeket az Alap finanszírozza. Az Alap kezelésével kapcsolatos költ-
ségek nem haladhatják meg az Alap tárgyévi kiadási előirányzatának 3,3 %-át. 
 
(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 fel-
használási céljaira a regionális fejlesztési tanácsok tesznek javaslatot, és a Nemzeti Kutatási és Tech-
nológiai Hivatal elnöke útján terjesztik a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elé. A regionális 
innovációs célokra fordítandó összegből a költségvetési törvényben régiónként meghatározott keretek 
felhasználásáról – a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsnak a 11. § (3) bekezdés szerinti egyet-
értésével kialakított decentralizált pályázati rendszerben – a regionális fejlesztési tanácsok döntenek. 
 
(8) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti kutatói tehetséggondozás, kutatói, oktatói továbbképzés, továbbá 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 mér-
tékben kerülhet sor. 
 
(2) A KTIA tv. 12. §-a a következő f) ponttal egészül ki: 
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/E törvény alkalmazásában/ 
„f) TéT: tudomány- és technológiapolitika.”]” 

 
 Megjegyzés: Az OGY. 2005. november 29-ei határozatának megfelelő normaszöveg. 
 

 Indokolás a T/17700/698. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 46. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 100. § (1) bekezdésben a KTIA tv. 8. § (1) be-
kezdés f) pont elhagyását javasolja: 
 
/Az Alap pénzeszközeit a pályázati úton kiválasztott kedvezményezettek a következő jogcímeken használ-
hatják fel:/ 
 
„f) [kutató-fejlesztő munkahelyek létrehozására, a kutatás és a technológiai innováció emberi erőfor-
rásainak fejlesztésére, a kutatói utánpótlás és képzés, tehetséggondozás, a kutatói, oktatói továbbkép-
zés támogatására; a kutatók-fejlesztők hazai és nemzetközi mobilitásának, tapasztalatcseréjének, va-
lamint az elismert hazatérő kutatók magyarországi szakmai beilleszkedésének támogatására;]” 
 
 Indokolás a T/17700/92. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 47. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 100. § (1) bekezdésben a KTIA tv. 8. § (2) be-
kezdés f) pont elhagyását javasolja: 
 
/Az Alap pénzeszközei felhasználhatók továbbá külön jogszabályban, nemzetközi szerződésben meghatáro-
zottak szerint különösen:/ 
 
„[f) a társadalomtudományi kutatások támogatására.]” 
 
 Indokolás a T/17700/93. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 48. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 100. § (1) bekezdésben a KTIA tv. 8. § (5) be-
kezdés elhagyását javasolja: 
 
„(5) [A pályázaton kívüli támogatások (3) bekezdésben meghatározott mértékén felül az Alapból bizto-
sítani kell a TéT attaséi hálózat, a Tudomány-, Technológiapolitikai és Versenyképességi Tanácsadó 
Testület, a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium, valamint a Tudomány és Technológiapoliti-
kai Titkárság működésének költségeit, feladataik ellátásához szükséges forrásokat.]” 
 



- 23 - 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49. (94. sz. jav. - 100.§(1)ktia.tv.8.§(6)), pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/17700/94. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
- nem támogatja: az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 49. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 100. § (1) bekezdésben a KTIA tv. 8. § (6) be-
kezdés elhagyását javasolja: 
 
„(6) [Az Alap kezelése során felmerülő – így különösen elemzések, koncepciók, támogatási stratégiák, 
programok, projektek készítésével, pályázatok megismertetésével és elbírálásával, a szerződések elő-
készítésével, megkötésével és bonyolításával, nyilvántartásuk egyes tárgyi és személyi feltételeivel, va-
lamint az ellenőrzéssel és értékeléssel, továbbá a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalnál az Alap 
működtetésével kapcsolatos – költségeket az Alap finanszírozza. Az Alap kezelésével kapcsolatos költ-
ségek nem haladhatják meg az Alap tárgyévi kiadási előirányzatának 3,3 %-át.]” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (94. sz. jav. - 100.§(1)ktia.tv.8.§(5)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/94. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 50. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 100. § (1) bekezdésben a KTIA tv. 8. § (7) be-
kezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(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 fel-
használási céljaira a regionális fejlesztési tanácsok tesznek javaslatot, és a Nemzeti Kutatási és Tech-
nológiai Hivatal elnöke útján terjesz-tik a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elé. A regionális 
innovációs célokra fordítandó összegből a költségvetési törvényben régiónként meghatározott keretek 
felhasználásáról – a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsnak a 11. § (3) bekezdés szerinti egyet-
értésével kialakított decentralizált pályázati rendszerben – a regionális fejlesztési tanácsok döntenek.]” 
 
 Indokolás a T/17700/91. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 51. Tatai-Tóth András és dr. Jánosi György képviselők a törvényjavaslat 100. § kiegészítését ja-
vasolják a következő új (3) bekezdésben a KTIA tv. 13. § (3) bekezdés  felvételével: 
 
„(3) A KTIA tv. 13. §-ának  (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(3) A 7. §-ban előírt kötelezettséget először a 2007. évi költségvetési törvényben kell érvényesíteni.”„ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54. (125. sz. jav. - 102.§(1)b)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/125. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 52. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 101. §-ban a 
Mktv.  felvételével: 
 

„A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása
 
101. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2. §-ának 26. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„26. nemzeti filmvagyon: az államot a szerzői jogról szóló, hatályon kívül helyezett 1884. évi XVI. törvény-
cikk 3. §-a alapján megillető szerzői jogok, a szerzői jogról szóló, hatályon kívül helyezett 1921. évi LIV. 
törvénycikk 3. §-a és 74. §-a alapján megillető szerzői vagyoni jogok, a szerzői jogról szóló, hatályon kívül 
helyezett 1969. évi III. törvény 41. § (3) bekezdése alapján megillető szerzői vagyoni jogok, a szerzői jogról 
szóló 1999. évi LXXVI. törvény 64. §-a alapján megillető felhasználási jogok, továbbá a szerzői jogról szóló 
1999. évi LXXVI. törvény 82. §-a alapján, mint szomszédos jogi jogosultat megillető jogok összessége, va-
lamint az e jogokat magukban foglaló filmalkotások eredeti negatívjainak példányai, melyek a kincstári va-
gyoni körbe tartoznak.” 
 
(2) Az Mktv. 35. §-a (4) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások többcsatornás és hatékony terjesztésének részletes szabálya-
it, valamint a terjesztésből befolyt bevétel felosztásának módját a Kormány rendeletben állapítja meg.” 
 
(3) Az Mktv. 37. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a nemzeti filmvagyonba tartozó filmal-
kotások többcsatornás és hatékony terjesztésének szabályait, valamint a terjesztésből befolyt bevétel felosz-
tásának módját.”„ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58. (835. sz. jav. - 102.§(1)úji)), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/835. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 53. Keller László képviselő - kapcsolódva a T/17700/125. számú módosító javaslathoz (az ajánlás 
51. és 54. pontjai) -  a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 101. §-ban a 2004. évi 
CXXXV. törvény  felvételével: 
 

„A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosítása
 

101. §
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A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 30. §-ának  (6) bekezdé-
se helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, szolgál-
tatás nem állami fenntartója 2006. évtől arra a szolgáltatóra, illetve intézményi férőhelyszámra tekintettel jo-
gosult normatív hozzájárulásra, amelyre a normatív hozzájárulásra vonatkozó igényét a tárgyévet megelőző 
év szeptember 30-áig bejelenti az intézmény székhelye, telephelye szerinti Magyar Államkincstár Területi 
Igazgatóságának a normatív hozzájárulás igénylés alapjául szolgáló feladatmutató (férőhelyszám, ellátotti 
szám, szolgálat) és az igénybevétel várható időpontjának feltüntetése mellett. Az e bekezdés szerinti igény-
jogosultságnak további feltétele, hogy a fenntartó 2005. december 31-én működési engedéllyel rendelkezik a 
teljes bejelentett feladatmutató vonatkozásában.”„ 
 
 Indokolás a T/17700/846. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
- nem támogatja: a Társadalmi szervezetek bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Szociális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 54. Tatai-Tóth András és dr. Jánosi György képviselők a törvényjavaslat 102. § (1) bekezdés b) 
pont elhagyását javasolják: 
 
/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„b) [a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 7. §-a, 13. §-ának (3) 
bekezdése,]” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (125. sz. jav. - 100.§új(3)KTIAtv.13.§(3)), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/125. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 55. Dr. Szekeres Imre és dr. Jánosi György képviselők a törvényjavaslat 102. § (1) bekezdés b) 
pont elhagyását javasolják: 
 
/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„b) [a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 7. §-a, 13. §-ának (3) 
bekezdése,]” 
 
 Indokolás a T/17700/124. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 56. Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 102. § (1) bekezdés d) pont elhagyását javasolja: 

Megjegyzés: A mód. indítványban az elhagyásra javasolt szövegrészt az OGY. 2005. november 29-ei határo-
zatával elhagyta. (okafogyottá vált). 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (807. sz. jav. - 94.§), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/808. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 57. Dr. Mézes Éva képviselő a törvényjavaslat 102. § (1) bekezdés g) pont elhagyását javasolja: 
 
/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„g) [a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény  65. §-ának (2) bekezdé-
séből a „vasutas dolgozók esetén a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság” szövegrész, 70. §-ának 
(3) és (4) bekezdésében az „illetőleg a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság” szövegrész, 72. §-
ában a „  vasutas dolgozó esetén a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság  ” szövegrész, 75. §-ának 
(3) bekezdéséből az „illetőleg a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság erre illetékes egysége” és az 
„illetőleg a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság vezetője” szövegrész, 76. §-ának (1) bekezdésé-
ből „a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság esetében a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgató-
ság ellen” szövegrész,]” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42. (804. sz. jav. - 97.§), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/804. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazda-
sági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 58. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 102. § (1) bekezdés kiegészítését javasolja a követke-
ző új i) pont  felvételével: 
 
/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„i) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 35. §-ának (3) bekezdése és a 37. § (2) bekezdés b) pontja.” 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (835. sz. jav. - új101.§), pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/17700/835. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 59. Jauernik István és Tóth Gyula képviselők - kapcsolódva a T/17700/116. számon benyújtott 
módosító javaslatukhoz (az ajánlás 34., 39., 61. és 63. pontjai) -  a törvényjavaslat 102. § (1) bekezdés ki-
egészítését javasolják a következő új i) pont  felvételével: 
 
/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„i) a Ktv. 30/B. §-ának (2) bekezdése azzal, hogy az e törvény hatálybalépése előtt a Ktv. 30/B. §-ának (2) 
bekezdése alapján adományozott címeket nem érinti.”
 
 Indokolás a T/17700/862-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a 
Rendészeti bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 60. Jauernik István, Farkas Imre, Puszta Béla és Tóth Gyula képviselők - kapcsolódva a 
T/17700/116. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 34., 39., 61. és 63. pontjai) -  a törvény-
javaslat 102. § (1) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új i) pont  felvételével: 
 
/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„i) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdésé-
nek a) pontja.” 
 
 Indokolás a T/17700/861. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság, a Szociális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság ülésén 
egyetért, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Szociális bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 61. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 102. § kiegészítését javasolja a következő új (3) be-
kezdés  felvételével: 
 
„(3) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ának (6)-(7) bekezdése 2008. január 1-jén 
hatályát veszti.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34. (115. sz. jav. - 88.§új(5)Áht.15. §), 39. (115. sz. jav. - 88.§új 
(14)Áht.124.§(8)), 63. (115. sz. jav. - 103.§új(2)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/115, 116. számon. 
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A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Számvevőszéki bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglal-
koztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 62. Jauernik István, Puszta Béla és Tóth Gyula képviselők - kapcsolódva a T/17700/116. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (az ajánlás 34., 39., 61. és 63. pontjai) -  a törvényjavaslat 102. § kiegészí-
tését javasolják a következő új (3) bekezdés  felvételével: 
 
„(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI. törvény 2002. évi IX. tör-
vény 69. §-ával megállapított 95.  § (1)-(2) bekezdése 2009. január 1-jén lép hatályba.”
 
 Indokolás a T/17700/867. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Szociális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 63. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 103. § kiegészítését javasolja a következő új (2) be-
kezdés  felvételével: 
 
„(2) Az e törvény 88. §-ának (5) bekezdésével megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 15. §-ában foglaltakat a hatálybalépést követően meghirdetett támogatási programok, illetve a ha-
tálybalépést követően bejelentett támogatási igények alapján nyújtott támogatásokra kell alkalmazni, azzal, 
hogy a 15. § (8) bekezdése szerinti feltételek meglétének igazolása az e törvény hatálybalépését követően el-
követett jogsértésekre vonatkozik.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34. (115. sz. jav. - 88.§új(5)Áht.15. §), 39. (115. sz. jav. - 88.§új 
(14)Áht.124.§(8)), 61. (115. sz. jav. - 102.§új (3)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/115, 116. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Számvevőszéki bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglal-
koztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 64. Harrach Péter és dr. Semjén Zsolt képviselők a törvényjavaslat 104. § d) pont elhagyását ja-
vasolják: 
 
/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:/ 
 
„d) [a szociális ágazat irányításáért felelős miniszter által működtetett irányított területi kiegyenlítési 
rendszer részletes szabályait,]” 
 
 Indokolás a T/17700/533. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság, a Szociális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 65. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 104. § kiegészítését javasolja a következő új f) pont  
felvételével: 
 
/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:/ 
 
„f) az iskolafenntartó önkormányzatok forrásigénylésének módját az általuk fenntartott szakiskola 9. és a 
szakközépiskola 9. évfolyamára járó tanulók után, amennyiben a tanulók a Közokt. tv. 27. §-ának (2) bekez-
dése, illetve 29. §-ának (1) bekezdése alapján a szakmai előkészítő és alapozó oktatás keretében gyakorlati 
képzésben vesznek részt a 2006. szeptember 1-jén induló képzési program keretében. E gyakorlati képzést 
2006. december 31-ig tanulónként 25 000 Ft-tal a 2003. évi LXXXVI. törvény alapján a Munkaerőpiaci Alap 
képzési alaprészéből a kormány által elrendelt központi program teljesítését szolgáló előirányzat terhére kell 
biztosítani.” 
 
 Indokolás a T/17700/908. számon. 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 66. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 108. § kiegészítését javasolja a következő új (2) be-
kezdés  felvételével: 
 
„(2) Az Országgyűlés felhívja az oktatási minisztert, hogy 2006. június 30-ig az Országos Közoktatási Érté-
kelési és Vizsgaközpont útján szervezzen hatósági ellenőrzést az alapfokú művészetoktatási intézményekben. 
Ennek keretei között tárják fel a jogtalanul igénybe vett normatív költségvetési hozzájárulásokat és támoga-
tásokat, és kezdeményezzenek eljárást a normatív költségvetési hozzájárulások és támogatások folyósításá-
nak felülvizsgálatára, illetve kezdeményezzék a jogtalanul igénybe vett normatív költségvetési hozzájárulá-
sok és támogatások visszafizetését.” 
 
 Indokolás a T/17700/911. számon. 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 67. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 117. § módosítását javasolja: 
 
„117. § Az audiovizuális archívum kialakítása elnevezésű előirányzatot (XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma fejezet, 10. cím, 37. alcím) a Magyar Televízió Részvénytársaság (a továbbiakban: MTV Rt.) 
archívumában található műsorszámoknak az előirányzatból megszerezhető részén fennálló felhasználási jo-
goknak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 80. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti, a Nem-
zeti Audiovizuális Archívum (a továbbiakban: NAVA) általi hozzáférhetővé tétel céljára való megszerzésére 
kell fordítani. Felhatalmazást kap a nemzeti kulturális örökség minisztere, hogy az erről szóló megállapodást 
az MTV Rt-vel megkösse. Az ily módon megszerzett felhasználási jogok a kincstári vagyonba kerülnek és 
[azokat a Kincstári Vagyoni Igazgatóság ingyensen átadja a NAVA-t működtető Neumann Kht. szá-
mára] azok kezeléséről a Kincstári Vagyoni Igazgatóság a NAVA működtetőjével megállapodást köt.” 
 
 Indokolás a T/17700/836. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 68. Dr. Kis Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/17700/836. számú módosító javaslathoz (az ajánlás 
67. pontja) -  a törvényjavaslat 117. § módosítását javasolja: 
 
„117. § Az audiovizuális archívum kialakítása elnevezésű előirányzatot (XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma fejezet, 10. cím, 37. alcím) a Magyar Televízió Részvény-társaság (a továbbiakban: MTV Rt.) 
archívumában található műsorszámok[nak az] - előirányzatból megszerezhető részén fennálló - felhasználási 
[jogoknak] jogainak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 80. §-a (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti, a Nemzeti Audiovizuális Archívum (a továbbiakban: NAVA) általi hozzáférhetővé tétel céljára való 
megszerzésére kell fordítani. Felhatalmazást kap a nemzeti kulturális örökség minisztere, hogy az erről szóló 
megállapodást az MTV Rt.-vel megkösse. Az ily módon megszerzett felhasználási jogok a kincstári vagyon-
ba kerülnek, és azok[at] ingyenes kezeléséről a Kincstári Vagyoni Igazgatóság [ingyensen átadja] a 
NAVA[-t] működtetőjével [Neumann Kht. számára] megállapodást köt.” 
 
 Indokolás a T/17700/870. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Informatikai bizottság, a Kultu-
rális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 69. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 118. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasolja: 
 
„118. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete alkal-
mazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2006. január 1-jétől 2006. december 31-éig: 
 
a) árubeszerzés esetében: 
[aa) a Kbt. 22. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében: 25 millió fo-
rint; 
ab) a Kbt. 22. §-a (1) bekezdésében és (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott összes egyéb aján-
latkérő esetében:] 30 millió forint;” 
 
 Indokolás a T/17700/945. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 70. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 120. § elhagyását javasolja: 
 
120. § [A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére fizetendő felügyeleti díj kiszámításához 
szükséges alapdíj egység 2006. január 1-jétől 50 000 forint.] 
 
 Indokolás a T/17700/929. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 71. Halász János képviselő a törvényjavaslat 121. § elhagyását javasolja: 
 
„[121. § Létre kell hozni a MAFILM Rt-nél 1 darab – a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi 
CXLIV. törvény 185. § (2) bekezdés szerinti – vétójogot biztosító szavazatelsőbbségi részvényt, a Ma-
gyar Filmlaboratórium Kft. esetében pedig 1 darab 100 ezer forint névértékű szavazatelsőbbségi jogot 
biztosító üzletrészt, amelyek az állam tulajdonában maradnak. E tagsági jogokat kivéve az Állami Pri-
vatizációs és Vagyonkezelő Rt. pénzbeli térítés nélkül átadja a MAFILM Rt. részvényeit, valamint a 
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Magyar Filmlaboratórium Kft. üzletrészeit a Magyar Mozgókép Közalapítvány részére. A vagyonát-
adás részletes feltételeit és a szavazatelsőbbségi jog tartalmát  a Kormány határozza meg.]” 
 
 Indokolás a T/17700/204. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

1. számú melléklet: A központi költségvetés előirányzatai 

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 

 72. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 14. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     14  Gyermekek napközbeni ellátása [1 165,7] 3 040,6 /+1874,9 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74. (798. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím10.alc), 237. (798. sz. jav. - 
3.mell.14.a)fajl.), 238. (798. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/798. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 73. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 10. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     10  Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások  
        támogatása [3 290,0] 3 230,0 /-60,0 kiad./ 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (494. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.8.cím), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/494. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 74. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 10. alcím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     10  Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások  
      támogatása [3 290,0] 1 415,1 /-1874,9 kiad./ 

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

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (798. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 237. (798. sz. jav. - 
3.mell.14.a)fajl.), 238. (798. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/798. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 75. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 20. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     20  Helyi közforgalmú közlekedés normatív 
        támogatása [14 840,0] 11 840,0 /-3000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 5. számú mellékletének 20. pontját is módosí-
tani szükséges. 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (68. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím22.alc), 249. (68. sz. jav. - 
5.mell.22.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/68. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 76. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 22. alcím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
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  2  Központosított előirányzatok 
     22  Települési önkormányzatok, [F]fővárosi kerületek belterületi útjainak  
         szilárd burkolattal való ellátása [2 000,0] 5 000,0 /+3000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75. (68. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím20.alc), 249. (68. sz. jav. - 
5.mell.22.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/68. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 77. Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 

7 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak  
    támogatása [10 870,0] 18 873,0 /+8003,0 kiad./ 

 
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat: 
7  A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása [8 870,0] 10 870,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (51. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.10.cím), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/51. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 78. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 8. cím módosítását javasolják: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   8  Vis maior tartalék [ 240,0] 300,0 /+60,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (494. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím10.alc), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/494. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 79. Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 10. cím módosítását javasolja: 
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   10  A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása[9 000,0] 997,0 /-
8003,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat: 
10  A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása[10 000,0] 9 000,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77. (51. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.7.cím), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/51. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

 80. Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     1  Országos Rendőr-főkapitányság és  
         háttérintézményei [17 032,8] 16 996,8 /-36,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [8 735,3] 8 699,3 /-36,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 89. (52. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.19.cím3.alc11.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/52. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 81. Demeter Ervin képviselő - kapcsolódva a T/17700/662. számú módosító javaslathoz 
(T/17700/838. sz. ajánlás 207. és 284. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 12. alcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     12  Heves megyei Rendőr-főkapitányság [3 347,0] 3 525,8 /+178,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 230,6] 409,4 /+178,8 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82. (841. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.8.cím), pontjában foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/17700/841. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Rendészeti bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Rendészeti bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bi-
zottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Informatikai bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 82. Demeter Ervin képviselő - kapcsolódva a T/17700/662. számú módosító javaslathoz 
(T/17700/838. sz. ajánlás 207. és 284. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 8. cím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   8  BM Távközlési Szolgálat [1 486,9] 1 308,1 /-178,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 175,7] 996,9 /-178,8 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81. (841. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím12.alc), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/841. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Rendészeti bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Rendészeti bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bi-
zottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Informatikai bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 83. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Lukács 
Mihály, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Csampa Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/17700/355. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 305. és 654. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 8. cím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   8  BM Távközlési Szolgálat [1 486,9] 1 446,9 /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 175,7] 1 135,7 /-40,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96. (855. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím2.alc), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/855. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Rendészeti bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Informatikai bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Rendészeti bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bi-
zottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Informatikai bizottság 
ülésén nem ért egyet. 
 
 84. Jauernik István és Tóth Gyula képviselők - kapcsolódva a T/17700/828. számon benyújtott 
módosító javaslatukhoz (az ajánlás 15. pontja) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       7  Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása [ 250,0] 210,0 /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 250,0] 210,0 /-40,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (863. sz. jav. - 30.§(16)), 92. (863. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.19.cím14.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/863. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Rendészeti bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 85. Sisák Imre János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       7  Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása [ 250,0] 350,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 250,0] 350,0 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 93. (87. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.19.cím27.alc2.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/87. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Rendészeti bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 86. Kontrát Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
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       [63  Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO)  
             támogatása] [ 13,0]  /-13,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 13,0]  /-13,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (145. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.19.cím3.alc12.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/145. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Rendészeti bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 87. Kontrát Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 65. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       [65  IDEA program támogatása] [ 15,0]  /-15,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 15,0]  /-15,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 88. (146. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.19.cím3.alc3.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/146. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Rendészeti bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 88. Kontrát Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Társadalmi önszerveződések támogatása 
       3  Szakszervezetek támogatása [ 17,5] 32,5 /+15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 17,5] 32,5 /+15,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87. (146. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.19.cím2.alc65.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/146. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Rendészeti bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 89. Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 3. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Társadalmi önszerveződések támogatása 
       11  Országos Polgárőr Szövetség [ 124,0] 160,0 /+36,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 124,0] 160,0 /+36,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 80. (52. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.cím1.alc), pontjában foglaltak-
kal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/52. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 90. Kontrát Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 3. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Társadalmi önszerveződések támogatása 
       12  Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos  
            Egyesület [ 20,0] 33,0 /+13,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 20,0] 33,0 /+13,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 86. (145. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.19.cím2.alc63.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/145. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Rendészeti bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 91. Sisák Imre János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 14. alcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása [1 131,0] 1 231,0 /+100,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 131,0] 1 231,0 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94. (88. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.19.cím27.alc2.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/88. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Rendészeti bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 92. Jauernik István és Tóth Gyula képviselők - kapcsolódva a T/17700/828. számon benyújtott 
módosító javaslatukhoz (az ajánlás 15. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 14. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása [1 131,0] 1 171,0 /+40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 131,0] 1 171,0 /+40,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (863. sz. jav. - 30.§(16)), 84. (863. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.19.cím2.alc7.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/863. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Rendészeti bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 93. Sisák Imre János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 27. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    27  Fejezeti tartalék  
       2  Fejezeti államháztartási tartalék [6 798,7] 6 698,7 /-100,0 kiad./  
 [6 798,7] 6 698,7 /-100,0 tám./  
 
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  Fejezeti államháztartási tartalék [7 946,0] 6 798,7 kiad. 
 [7 946,0] 6 798,7 tám. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85. (87. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.19.cím2.alc7.jcs), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/87. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Rendészeti bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
" 
" 94. Sisák Imre János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 27. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    27  Fejezeti tartalék   
       2  Fejezeti államháztartási tartalék [6 798,7] 6 698,7 /-100,0 kiad./   
 [6 798,7] 6 698,7 /-100,0 tám./  
 
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  Fejezeti államháztartási tartalék [7 946,0] 6 798,7 kiad. 
 [7 946,0] 6 798,7 tám. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 91. (88. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.19.cím14.alc), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/88. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Rendészeti bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 95. Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 27. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    27  Fejezeti tartalék  
       2  Fejezeti államháztartási tartalék [6 798,7] 6 374,7 /-424,0 kiad./  
 [6 798,7] 6 374,7 /-424,0 tám./  
 
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  Fejezeti államháztartási tartalék [7 946,0] 6 798,7 kiad. 
 [7 946,0] 6 798,7 tám. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99. (492. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc1.jcs1.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/492. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Rendészeti bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 96. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Lukács 
Mihály, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Csampa Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/17700/355. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 305. és 654. pontjai) -  a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
     2  Testnevelési és Sportmúzeum [ 53,7] 93,7 /+40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 5,0] 45,0 /+40,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 83. (855. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.8.cím), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/855. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Rendészeti bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Informatikai bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Rendészeti bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bi-
zottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Informatikai bizottság 
ülésén nem ért egyet. 
 
 97. Az Ifjúsági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
fejezet 20. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
      20  Nemzeti Sporthivatal 
            2  Testnevelési és Sportmúzeum [ 53,7] 73,7 /+20,0 tám./ 
                1  Működési költségvetés 
                    3  Dologi kiadások [ 19,9] 39,9 /+20,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 98. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím4.alc), 101. (912. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.20.cím6.alc1.jcs6.jc), 102. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc1.jcs14.jc), 103. (912. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.20.cím6.alc1.jcs15.jc), 104. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc2.jcs1.jc), 105. (912. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.20.cím6.alc2.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/912. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 98. Az Ifjúsági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
fejezet 20. cím 4. alcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    4  Nemzeti Sportközpontok  /2 421,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés  /1 600,0 bev./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 415,0] 414,6 /-0,4 kiad./ 
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             3  Dologi kiadások [2 076,5] 2076,9 /+0,4 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím2.alc), 101. (912. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.20.cím6.alc1.jcs6.jc), 102. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc1.jcs14.jc), 103. (912. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.20.cím6.alc1.jcs15.jc), 104. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc2.jcs1.jc), 105. (912. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.20.cím6.alc2.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/912. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 99. Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      1  Sporttevékenység támogatása 
         1  Utánpótlás-nevelési feladatok [ 800,0] 1 224,0 /+424,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 58,8] 68,8 /+10,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 18,5] 21,5 /+3,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 331,3] 592,3 /+261,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 379,4] 529,4 /+150,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95. (492. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.19.cím27.alc2.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/492. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Rendészeti bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 100. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasol-
ják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      1  Sporttevékenység támogatása 
         4  Versenysport támogatása [2 171,8] 2 456,8 /+285,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 036,0] 2 321,0 /+285,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106. (490. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc3.jcs1.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/17700/490. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 101. Az Ifjúsági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
fejezet 20. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 6. jogcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   20  Nemzeti Sporthivatal 
        6  [Sportági szakszövetségek] Fejezeti kezelésű előirányzatok - szervezetek, [sport]események, 
[sport]létesítmények [működési] támogatása 
             1  Sporttevékenység támogatása 
                 6  Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése[1 281,0] 1 271,5 /-9,5 tám./ 
                   1  Működési költségvetés 
                       5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 241,0] 231,5 /-9,5 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím2.alc), 98. (912. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.20.cím4.alc), 102. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc1.jcs14.jc), 103. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc1.jcs15.jc), 
104. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc2.jcs1.jc), 105. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc2.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/912. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 102. Az Ifjúsági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
fejezet 20. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 14. jogcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
     6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
       1  Sporttevékenység támogatása 
          14  Nemzeti Sportszövetség működési támogatása [ 30,0] 37,5 /+7,5 tám./ 
              1  Működési költségvetés 
                  5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 30,0] 37,5 /+7,5 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím2.alc), 98. (912. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.20.cím4.alc), 101. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc1.jcs6.jc), 103. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc1.jcs15.jc), 104. 
(912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc2.jcs1.jc), 105. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc2.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/912. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 103. Az Ifjúsági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
fejezet 20. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 15. jogcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      1  Sporttevékenység támogatása 
         15  Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési  
               támogatása [ 12,0] 14,0 /+2,0 tám./ 
              1  Működési költségvetés 
                    5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 12,0] 14,0 /+2,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím2.alc), 98. (912. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.20.cím4.alc), 101. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc1.jcs6.jc), 102. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc1.jcs14.jc), 104. 
(912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc2.jcs1.jc), 105. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc2.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/912. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 104. Az Ifjúsági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
fejezet 20. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
         1  Állami és önkormányzati - Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program - sportlétesítmények  
             fejlesztése [ 119,0] 99,0 /-20,0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [ 99,0] 79,0 /-20,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím2.alc), 98. (912. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.20.cím4.alc), 101. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc1.jcs6.jc), 102. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc1.jcs14.jc), 103. 
(912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc1.jcs15.jc), 105. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc2.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/912. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 105. Az Ifjúsági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
fejezet 20. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   20  Nemzeti Sporthivatal 
     6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
       2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
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          5  Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportlétesítmények  
              üzemeltetése  /61,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím2.alc), 98. (912. sz. jav. - 
1.mell.XI.fej.20.cím4.alc), 101. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc1.jcs6.jc), 102. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc1.jcs14.jc), 103. 
(912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc1.jcs15.jc), 104. (912. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc2.jcs1.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/912. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 106. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 3. jogcím-csoport 1. jogcím elhagyását javasol-
ják: 
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  20  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása 
      3  Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása 
         [1  Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása] [ 285,0] /-285,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 200,0]  /-200,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 65,0]  /-65,0 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 20,0]  /-20,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100. (490. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.20.cím6.alc1.jcs4.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/490. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 107. Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím módosítását java-
solja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   5  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal [11 138,1] 11 038,1 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 072,0] 1 972,0 /-100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110. (53. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc1.jcs10.jc), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/17700/53. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Idegenforgalmi bizottság, 
a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 108. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 10. 
jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      10  Parlagfű elleni védekezés támogatása 
         1  Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának  
          támogatása [ 500,0] 1 500,0 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 500,0] 1 500,0 /+1000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 114. (493. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím14.alc2.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/493. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 109. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő 
új 7. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok 
      7  Fenntartható fejlődés feltételeinek kialakítása
         1  Nemzeti Agrár- környezetvédelmi Program  7 500,0 /+7500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  7 500,0 /+7500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 113. (23. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím11.alc1.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/23. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsá-
ga, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Terület-
fejlesztési bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 110. Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 5. alcím 1. jog-
cím-csoport 10. jogcím módosítását javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      1  Központosított bevételből működő támogatások 
         10  Nemzeti Lovas Program [ 45,0] 145,0 /+100,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 45,0] 145,0 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107. (53. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.5.cím), pontjában foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/53. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Idegenforgalmi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 111. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József és dr. Fenyvesi Máté képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
fejezet 10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2  Költségvetésből működő támogatások 
         2  Folyó kiadások és jövedelem-támogatások [110 519,9] 40 519,9 /-70000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[110 519,9] 40 519,9 /-70000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112. (486. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc2.jcsúj3.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/486. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 112. Dr. Turi-Kovács Béla, Kékkői Zoltán József és dr. Fenyvesi Máté képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
fejezet 10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím  felvételével: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2  Költségvetésből működő támogatások 
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         3  Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból folyósítandó egységes területalapú 
             támogatás nemzeti kiegészítésének (top-up) összege  70 000,0 /+70000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  70 000,0 /+70000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111. (486. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc2.jcs2.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/486. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 113. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 11. alcím 1. jogcím-csoport módosítását 
javasolja: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 
       1  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések [12 100,0] 4 600,0 /-7500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [54 430,7] 46 930,7 /-7500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 109. (23. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím4.alcúj7.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/23. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsá-
ga, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, a Terület-
fejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 114. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 14. alcím 2. 
jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    14  Fejezeti tartalék  
       2  Fejezeti államháztartási tartalék [6 823,1] 5 823,1 /-1000,0 tám./ 
 [6 823,1] 5 823,1 /-1000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108. (493. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc10.jcs1.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/493. számon. 
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A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 

 115. Dr. Simicskó István, Nyitray András, dr. Hende Csaba és Ágota Gábor képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosí-
tását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 083,9 /-561,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 316,8] 3 885,1 /-431,7 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 166,8 /-129,6 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 121. (332. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.2.cím1.alc), 149. (332. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/332. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 116. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [6 645,2] 6 915,8 /+270,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 316,8] 4 522,6 /+205,8 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 296,4] 1 361,2 /+64,8 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135. (99. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/99. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 117. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
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     2  HM hivatalai [4 075,1] 4 199,4 /+124,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 955,5] 2 053,2 /+97,7 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 533,2] 559,8 /+26,6 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 137. (100. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/100. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 118. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     3  HM háttérintézményei [50 422,5] 50 853,3 /+430,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [7 036,4] 7 388,2 /+351,8 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 579,9] 1 658,9 /+79,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138. (101. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/101. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 119. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  2  Magyar Honvédség 
     1  Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei [86 792,2] 88 352,1 /+1559,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [24 350,5] 25 568,0 /+1217,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [6 848,4] 7 190,8 /+342,4 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (102. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/102. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 120. Dr. Simicskó István, Dobó László, Szabó Ferenc és Ágota Gábor képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 1. alcím módosítását 
javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  2  Magyar Honvédség 
     1  Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei [86 792,2] 90 792,2 /+4000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [18 031,1] 22 031,1 /+4000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151. (336. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/336. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 121. Dr. Simicskó István, Nyitray András, dr. Hende Csaba és Ágota Gábor képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 1. alcím módosí-
tását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  2  Magyar Honvédség 
     1  Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei [86 792,2] 88 382,6 /+1590,4 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [18 031,1] 19 621,5 /+1590,4 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 115. (332. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 149. (332. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/332. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 122. Dr. Simicskó István, Nyitray András, Ágota Gábor és Dobó László képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 1. alcím módosítását 
javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  2  Magyar Honvédség 
     1  Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei [86 792,2] 90 092,2 /+3300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [18 031,1] 21 331,1 /+3300,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 150. (335. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/17700/335. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 123. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  2  Magyar Honvédség 
     2  Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai [41 129,8] 43 004,7 /+1874,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [29 535,3] 31 012,0 /+1476,7 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [7 964,9] 8 363,1 /+398,2 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141. (103. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/103. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 124. Dr. Simicskó István képviselő - kapcsolódva a T/17700/103. számú módosító javaslathoz (az 
ajánlás 123. és 141. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  2  Magyar Honvédség 
     2  Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai [41 129,8] 43 379,8 /+2250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [29 535,3] 31 307,4 /+1772,1 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [7 964,9] 8 442,8 /+477,9 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (859. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/859. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 125. Dr. Simicskó István képviselő - kapcsolódva a T/17700/104. számú módosító javaslathoz (az 
ajánlás 126. és 142. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 3. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  2  Magyar Honvédség 
     3  Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai [30 255,3] 31 737,6 /+1482,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [19 076,0] 20 220,5 /+1144,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [5 630,0] 5 967,8 /+337,8 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136. (858. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/858. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 126. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 3. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  2  Magyar Honvédség 
     3  Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai [30 255,3] 31 490,6 /+1235,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [19 076,0] 20 029,8 /+953,8 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [5 630,0] 5 911,5 /+281,5 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142. (104. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/104. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 127. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 3. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  3  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 
     1  Katonai Felderítő Hivatal [8 544,9] 8 855,4 /+310,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 868,5] 5 111,9 /+243,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 342,5] 1 409,6 /+67,1 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (105. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/17700/105. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 128. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 3. cím 2. alcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  3  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 
     2  Katonai Biztonsági Hivatal [2 520,0] 2 632,1 /+112,1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 723,9] 1 810,0 /+86,1 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 519,9] 545,9 /+26,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144. (106. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/106. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 129. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 4. cím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
   4  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem [5 592,2] 5 795,3 /+203,1 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [3 170,7] 3 329,2 /+158,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 893,6] 938,2 /+44,6 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (107. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/107. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 130. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím módosítását javasolja: 



- 55 - 
 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
   5  Katonai Ügyészségek [1 111,0] 1 162,6 /+51,6 tám./ 
      1  Működési költségvetés 
          1  Személyi juttatások [ 792,2] 831,8 /+39,6 kiad./ 
          2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 240,1] 252,1 /+12,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146. (108. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/108. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 131. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 6. cím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
   6  MH Egészségügyi intézetek [5 449,8] 5 848,0 /+398,2 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [6 091,4] 6 395,9 /+304,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 874,2] 1 967,9 /+93,7 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147. (109. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/109. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 132. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 7. cím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
   7  Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal [ 248,1] 257,1 /+9,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 141,1] 148,1 /+7,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 41,7] 43,7 /+2,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148. (110. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/110. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 133. Dr. Simicskó István, Nyitray András, Szabó Ferenc és dr. Hende Csaba képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 1. alcím 1. jog-
cím-csoport módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       1  Magyar Honvédség Központi Honvédkórház [ 100,0] 8 429,1 /+8329,1 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 100,0] 8 429,1 /+8329,1 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 134. (333. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím2.alc39.jcs2.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/333. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 134. Dr. Simicskó István, Nyitray András, Szabó Ferenc és dr. Hende Csaba képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 2. alcím 39. jog-
cím-csoport 2. jogcím elhagyását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    2  Ágazati célelőirányzatok  
      39  Fejezeti tartalék  
         [2  Fejezeti államháztartási tartalék] [8 329,1]  /-8329,1 kiad./  
 [8 329,1]  /-8329,1 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133. (333. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.8.cím1.alc1.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/333. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 135. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    2  Ágazati célelőirányzatok  
      39  Fejezeti tartalék  
         2  Fejezeti államháztartási tartalék [8 329,1] 8 058,5 /-270,6 kiad./   
 [8 329,1] 8 058,5 /-270,6 tám./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116. (99. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), pontjában foglal-
takkal. 

 
 Indokolás a T/17700/99. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 136. Dr. Simicskó István képviselő - kapcsolódva a T/17700/104. számú módosító javaslathoz (az 
ajánlás 126. és 142. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      39  Fejezeti tartalék  
         2  Fejezeti államháztartási tartalék [8 329,1] 6 846,8 /-1482,3 kiad./           
 [8 329,1] 6 846,8 /-1482,3 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 125. (858. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.2.cím3.alc), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/858. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 137. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      39  Fejezeti tartalék 
         2  Fejezeti államháztartási tartalék [8 329,1] 8 204,8 /-124,3 kiad./ 
 [8 329,1] 8 204,8 /-124,3 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 117. (100. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím2.alc), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/100. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 138. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
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XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    2  Ágazati célelőirányzatok  
      39  Fejezeti tartalék   
         2  Fejezeti államháztartási tartalék [8 329,1] 7 898,3 /-430,8 kiad./  
 [8 329,1] 7 898,3 /-430,8 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118. (101. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím3.alc), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/101. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 139. Dr. Simicskó István képviselő - kapcsolódva a T/17700/103. számú módosító javaslathoz (az 
ajánlás 123. és 141. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    2  Ágazati célelőirányzatok  
      39  Fejezeti tartalék  
         2  Fejezeti államháztartási tartalék [8 329,1] 6 079,1 /-2250,0 kiad./   
 [8 329,1] 6 079,1 /-2250,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124. (859. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.2.cím2.alc), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/859. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Honvédelmi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 140. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      39  Fejezeti tartalék  
         2  Fejezeti államháztartási tartalék [8 329,1] 6 769,2 /-1559,9 kiad./ 
 [8 329,1] 6 769,2 /-1559,9 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 119. (102. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.2.cím1.alc), pontjában foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/17700/102. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 141. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    2  Ágazati célelőirányzatok  
      39  Fejezeti tartalék  
         2  Fejezeti államháztartási tartalék [8 329,1] 6 454,2 /-1874,9 kiad./  
 [8 329,1] 6 454,2 /-1874,9 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123. (103. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.2.cím2.alc), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/103. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 142. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      39  Fejezeti tartalék   
         2  Fejezeti államháztartási tartalék [8 329,1] 7 093,8 /-1235,3 kiad./ 
 [8 329,1] 7 093,8 /-1235,3 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 126. (104. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.2.cím3.alc), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/104. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 143. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok   
      39  Fejezeti tartalék   
         2  Fejezeti államháztartási tartalék [8 329,1] 8 018,6 /-310,5 kiad./  



- 60 - 
 
 [8 329,1] 8 018,6 /-310,5 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127. (105. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.3.cím1.alc), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/105. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 144. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    2  Ágazati célelőirányzatok  
      39  Fejezeti tartalék   
         2  Fejezeti államháztartási tartalék [8 329,1] 8 217,0 /-112,1 kiad./ 
 [8 329,1] 8 217,0 /-112,1 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128. (106. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.3.cím2.alc), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/106. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Nemzetbiztonsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 145. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    2  Ágazati célelőirányzatok   
      39  Fejezeti tartalék  
         2  Fejezeti államháztartási tartalék [8 329,1] 8 126,0 /-203,1 kiad./  
 [8 329,1] 8 126,0 /-203,1 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129. (107. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.4.cím), pontjában foglaltak-
kal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/107. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 146. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    2  Ágazati célelőirányzatok  
      39  Fejezeti tartalék 
         2  Fejezeti államháztartási tartalék [8 329,1] 8 277,5 /-51,6 kiad./ 
 [8 329,1] 8 277,5 /-51,6 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 130. (108. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.5.cím), pontjában foglaltak-
kal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/108. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 147. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok  
      39  Fejezeti tartalék   
         2  Fejezeti államháztartási tartalék [8 329,1] 7 930,9 /-398,2 kiad./ 
 [8 329,1] 7 930,9 /-398,2 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 131. (109. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.6.cím), pontjában foglaltak-
kal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/109. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 148. Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 2. alcím 39. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    2  Ágazati célelőirányzatok   
      39  Fejezeti tartalék   
         2  Fejezeti államháztartási tartalék [8 329,1] 8 320,1 /-9,0 kiad./  
 [8 329,1] 8 320,1 /-9,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132. (110. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.7.cím), pontjában foglaltak-
kal. 
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 Indokolás a T/17700/110. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 149. Dr. Simicskó István, Nyitray András, dr. Hende Csaba és Ágota Gábor képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 2. alcím 39. jog-
cím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    2  Ágazati célelőirányzatok  
      39  Fejezeti tartalék   
         2  Fejezeti államháztartási tartalék [8 329,1] 7 300,0 /-1029,1 kiad./ 
 [8 329,1] 7 300,0 /-1029,1 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 115. (332. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.1.cím1.alc), 121. (332. sz. jav. - 
1.mell.XIII.fej.2.cím1.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/332. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 150. Dr. Simicskó István, Nyitray András, Ágota Gábor és Dobó László képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 2. alcím 39. jogcím-
csoport 2. jogcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    2  Ágazati célelőirányzatok  
      39  Fejezeti tartalék  
         2  Fejezeti államháztartási tartalék [8 329,1] 5 029,1 /-3300,0 kiad./  
 [8 329,1] 5 029,1 /-3300,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122. (335. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.2.cím1.alc), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/335. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 151. Dr. Simicskó István, Dobó László, Szabó Ferenc és Ágota Gábor képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 2. alcím 39. jogcím-
csoport 2. jogcím módosítását javasolják: 
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
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  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    2  Ágazati célelőirányzatok  
      39  Fejezeti tartalék   
         2  Fejezeti államháztartási tartalék [8 329,1] 4 329,1 /-4000,0 kiad./ 
 [8 329,1] 4 329,1 /-4000,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 120. (336. sz. jav. - 1.mell.XIII.fej.2.cím1.alc), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/336. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Honvédelmi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 152. Dr. Frajna Imre és dr. Juhos Katalin képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
     2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 519,5] 1 019,5 /-500,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 322,9] 822,9 /-500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153. (130. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím1.alcúj8.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/130. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 153. Dr. Frajna Imre és dr. Juhos Katalin képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 8. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       8 10-es út rekonstrukciója  500,0 /+500,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés
                4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152. (130. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím2.alc), pontjában foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/17700/130. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 154. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     29  Útpénztár [91 789,8] 88 789,8 /-3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [88 689,8] 85 689,8 /-3000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160. (38. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj48.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/38. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 155. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     29  Útpénztár [91 789,8] 90 789,8 /-1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [88 689,8] 87 689,8 /-1000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 162. (27. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj48.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/27. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 156. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     29  Útpénztár [91 789,8] 90 789,8 /-1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [88 689,8] 87 689,8 /-1000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159. (28. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj48.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/28. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 157. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     29  Útpénztár [91 789,8] 90 789,8 /-1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [88 689,8] 87 689,8 /-1000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 161. (26. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj48.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/26. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 158. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím módosítását javasolja: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     29  Útpénztár [91 789,8] 90 789,8 /-1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [88 689,8] 87 689,8 /-1000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163. (24. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.címúj48.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/24. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 159. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 48. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    48  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
       2  Mosonmagyaróvár útkorszerűsítés, I. ütem  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 156. (28. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím29.alc), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/28. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 160. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 48. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    48  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
       2  M1 autópálya déli lecsatlakozó építése
           Mosonmagyaróvárnál  3 000,0 /+3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3 000,0 /+3000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 154. (38. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím29.alc), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/38. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 161. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 48. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    48  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
       2  Mosonmagyaróvár és környéke kerékpárút
           fejlesztés  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157. (26. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím29.alc), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/26. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 162. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 48. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    48  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
       2  Körforgalom építése Mosonmagyaróváron  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155. (27. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím29.alc), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/27. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 163. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS 
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 48. alcím  fel-
vételével: 
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    48  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
       2  Mosonmagyaróvárt elkerülő útszakasz építése
           I. ütem  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158. (24. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.25.cím29.alc), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/24. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 164. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 
7. jogcím módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
         7  Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási 
             feladatai [1 000,0] 500,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [1 000,0] 500,0 /-500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165. (25. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alcúj22.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/25. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizott-
ság, a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 165. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22  Holtág rehabilitáció támogatása  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 164. (25. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím1.alc7.jcs7.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/25. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizott-
ság, a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 166. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport 
módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       3  Vízkárelhárítási művek fenntartása [1 950,0] 1 650,0 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 451,4] 1 151,4 /-300,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170. (31. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc6.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/31. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizott-
ság, a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 167. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport 
módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       3  Vízkárelhárítási művek fenntartása [1 950,0] 1 850,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 451,4] 1 351,4 /-100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169. (30. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc6.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/30. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizott-
ság, a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 168. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport 
módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       3  Vízkárelhárítási művek fenntartása [1 950,0] 1 850,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 451,4] 1 351,4 /-100,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171. (29. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc8.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/29. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizott-
ság, a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 169. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport 
módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       6  Szigetközi térség kárainak mérséklése [ 100,0] 200,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 73,6] 173,6 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (30. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc3.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/30. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizott-
ság, a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 170. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport 
módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       6  Szigetközi térség kárainak mérséklése [ 100,0] 400,0 /+300,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 73,6] 373,6 /+300,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 166. (31. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc3.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/31. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizott-
ság, a Területfejlesztési bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 171. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport 
módosítását javasolja: 
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       8  Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési  
           kiadások [ 140,0] 240,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 87,2] 187,2 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 168. (29. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc3.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/29. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizott-
ság, a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 

 172. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      4  Lakás- és építésügy 
         5  Lakbértámogatás [1 621,8] 1 521,8 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 621,6] 1 521,6 /-100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173. (931. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím1.alc4.jcsúj7.jcs), pontjá-
ban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/931. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 173. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 
7. jogcím  felvételével: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
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      4  Lakás- és építésügy 
       7 Cigányság lakáskörülményeinek javítása  100,0 /+100,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172. (931. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím1.alc4.jcs5.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/931. számon. 
A módosító javaslatot: 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 174. Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       19 Tét Város - városközpont kialakítása  762,0 /+762,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             1  Intézményi beruházási kiadások  762,0 /+762,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 185. (50. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím3.alc2.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/50. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 175. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       2  Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni Duna komplex  
          területfejlesztése [ 69,0] 169,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 69,0] 169,0 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 189. (21. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím3.alc2.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/21. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizott-
ság, a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 176. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       2  Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni Duna komplex 
           területfejlesztése [ 69,0] 169,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 69,0] 169,0 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 183. (22. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím3.alc1.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/22, 35. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Területfejlesztési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 177. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       2  Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni Duna komplex 
           területfejlesztése [ 69,0] 169,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 69,0] 169,0 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 188. (32. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím3.alc2.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/32. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Területfejlesztési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 178. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       2  Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni Duna komplex 
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           területfejlesztése [ 69,0] 369,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 69,0] 369,0 /+300,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187. (33. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím3.alc2.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/33. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Területfejlesztési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 179. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       2  Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni Duna komplex 
           területfejlesztése [ 69,0] 569,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 69,0] 569,0 /+500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186. (34. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím3.alc2.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/34. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Területfejlesztési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 180. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       2  Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni Duna komplex  
           területfejlesztése [ 69,0] 369,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 69,0] 369,0 /+300,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 182. (36. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím3.alc1.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/36. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Területfejlesztési bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 181. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       2  Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni Duna komplex 
           területfejlesztése [ 69,0] 569,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 69,0] 569,0 /+500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 184. (37. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím3.alc1.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/37. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Területfejlesztési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 182. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       1  Központi fejlesztési feladatok [2 216,3] 1 916,3 /-300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 145,0] 845,0 /-300,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180. (36. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím2.alc2.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/36. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Területfejlesztési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 183. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       1  Központi fejlesztési feladatok [2 216,3] 2 116,3 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 145,0] 1 045,0 /-100,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 176. (22. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím2.alc2.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 Indokolás a T/17700/22, 35. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Területfejlesztési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 184. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       1  Központi fejlesztési feladatok [2 216,3] 1 716,3 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 145,0] 645,0 /-500,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 181. (37. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím2.alc2.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/37. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Területfejlesztési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 185. Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Decentralizált területfejlesztési programok [8 400,0] 7 638,0 /-762,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [7 525,0] 6 763,0 /-762,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  Decentralizált területfejlesztési programok [10 400,0] 8 400,0 tám. 
     3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [9 525,0] 7 525,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174. (50. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím1.alcúj19.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/50. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 186. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Decentralizált területfejlesztési programok [8 400,0] 7 900,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [7 525,0] 7 025,0 /-500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  Decentralizált területfejlesztési programok [10 400,0] 8 400,0 tám. 
     3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [9 525,0] 7 525,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 179. (34. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím2.alc2.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/34. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Területfejlesztési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 187. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Decentralizált területfejlesztési programok [8 400,0] 8 100,0 /-300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [7 525,0] 7 225,0 /-300,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  Decentralizált területfejlesztési programok [10 400,0] 8 400,0 tám. 
       3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [9 525,0] 7 525,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178. (33. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím2.alc2.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/33. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Területfejlesztési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 188. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 



- 78 - 
 
       2  Decentralizált területfejlesztési programok [8 400,0] 8 300,0 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [7 525,0] 7 425,0 /-100,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  Decentralizált területfejlesztési programok [10 400,0] 8 400,0 tám. 
     3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [9 525,0] 7 525,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 177. (32. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím2.alc2.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/32. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Területfejlesztési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 189. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. 
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Decentralizált területfejlesztési programok [8 400,0] 8 300,0 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [7 525,0] 7 425,0 /-100,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  Decentralizált területfejlesztési programok [10 400,0] 8 400,0 tám. 
        3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [9 525,0] 7 525,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 175. (21. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.5.cím2.alc2.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/21. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizott-
ság, a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

 190. Németh Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Gruber Attila képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 261,9] 161,9 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 92,1] 72,1 /-20,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 169,8] 89,8 /-80,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191. (571. sz. jav. - 1.mell.XVIII..fej.5.címúj16.alc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/571. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 191. Németh Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Gruber Attila képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím kiegészítését javasolják a következő 
új 16. alcím  felvételével: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     16  Az 1956- os Forradalom és Szabadságharc 50. évf.
          megünneplése  100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190. (571. sz. jav. - 1.mell.XVIII..fej.5.cím15.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/571. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Külügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 192. Németh Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Gruber Attila képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 35. alcím módosítását javasolják: 
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     35  Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia  
           végrehajtása [ 194,0] 94,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 193,9] 93,9 /-100,0 kiad./ 
       1  Szegedi folyamat  50,0 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 
       2  Nyíregyházi folyamat  50,0 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 
 
 Indokolás a T/17700/318. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Külügyi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 193. Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
   9  Kutató és szolgáltató intézetek [3 527,0] 3 491,0 /-36,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 743,7] 2 718,7 /-25,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 838,8] 830,8 /-8,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [2 841,0] 2 838,0 /-3,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 207. (826. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.címúj17.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/826. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 194. Domokos László és Babák Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
          6 Egyéb oktatási beruházások
           5 Gyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 
          támogatása  640,0 /+640,0 tám./ 
                2  Felhalmozási költségvetés
                    4  Kormányzati beruházás  640,0 /+640,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 199. (645. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/645. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 195. Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvé-
telével: 
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        9 Herceghalmi Általános Iskola, óvoda bővítése  250,0 /+250,0 tám./ 
              2  Felhalmozási költségvetés
                   4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198. (139. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc20.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/139. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 196. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Normatív finanszírozás 
      3  Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 
         2  Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő  
           támogatása [13 910,0] 14 550,0 /+640,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [13 910,0] 14 550,0 /+640,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200. (699. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/699. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 197. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Garamvölgyi György, Pichler Imre László, 
Tóth Ferenc, Tóth Imre és Dobó László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 4. alcím 18. jogcím-csoport módosítását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       18  Emelt szintű érettségi vizsga lebonyolítása [ 291,0] 728,0 /+437,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 180,0] 450,0 /+270,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 57,6] 144,0 /+86,4 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 53,4] 134,0 /+80,6 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 201. (681. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc43.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/681. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 198. Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 4. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       20  Oktatási nyilvántartások korszerűsítése [ 369,0] 119,0 /-250,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
               1  Intézményi beruházási kiadások [ 369,0] 119,0 /-250,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195. (139. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj9.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/139. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 199. Domokos László és Babák Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
         [ 34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek  
            működtetése] [ 640,0]  /-640,0 tám./ 
           [1  Működési költségvetés] 
               [ 1  Személyi juttatások] [ 485,0]  /-485,0 kiad./ 
                  [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 155,0]  /-155,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 194. (645. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím1.alcúj6.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/645. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 200. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek  
              működtetése] [ 640,0]  /-640,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 485,0]  /-485,0 kiad./ 
               [ 2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 155,0]  /-155,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 196. (699. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím2.alc3.jcs2.jc), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/699. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 201. Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár 
Mihály, dr. Tiba István, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Garamvölgyi György, Pichler Imre László, 
Tóth Ferenc, Tóth Imre és Dobó László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 43. jogcím-csoport elhagyását javasolják: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       [43  Kiemelkedő intézményi teljesítmény támogatása][ 437,0]  /-437,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 150,0]  /-150,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 48,0]  /-48,0 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [ 129,5]  /-129,5 kiad./ 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 9,5]  /-9,5 kiad./ 
         [ 2  Felhalmozási költségvetés] 
             [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 100,0]  /-100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 197. (681. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím4.alc18.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/681. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 202. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 43. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       43  Kiemelkedő intézményi teljesítmény és szakkollégiumok,
              doktori iskolák, tehetséggondozó műhelyek támogatása  437,0 tám. 
 
 Indokolás a T/17700/910. számon. 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 203. Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 7. alcím 13. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
      13  Határon túli feladatok támogatása 
         1  Határon túliak ösztöndíj- és oktatói támogatása [ 341,0] 339,0 /-2,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 18,4] 16,4 /-2,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 204. (827. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc13.jcs2.jc), 205. (827. 
sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc13.jcs3.jc), 206. (827. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc59.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/827. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági 
bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 204. Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 7. alcím 13. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
      13  Határon túli feladatok támogatása 
         2  Határon túli közoktatás fejlesztése [ 147,0] 170,0 /+23,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 89,2] 112,2 /+23,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 203. (827. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc13.jcs1.jc), 205. (827. 
sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc13.jcs3.jc), 206. (827. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc59.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/827. számon. 
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A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági 
bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 205. Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 7. alcím 13. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
      13  Határon túli feladatok támogatása 
         3  Határon túli magyar felsőoktatás támogatása [ 32,0] 31,0 /-1,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 18,0] 17,0 /-1,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 203. (827. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc13.jcs1.jc), 204. (827. 
sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc13.jcs2.jc), 206. (827. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím10.alc59.jcs), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/827. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági 
bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 206. Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 10. alcím 59. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
       59  Határon túli magyarságot támogató alapítványok [ 504,0] 484,0 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 504,0] 484,0 /-20,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 203. (827. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc13.jcs1.jc), 204. (827. 
sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc13.jcs2.jc), 205. (827. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím7.alc13.jcs3.jc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/827. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági 
bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 207. Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI 
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím kiegészítését javasolja a következő új 17. alcím  felvételével: 
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Szakképzés támogatása
       12  Szakképzés-fejlesztés támogatása  36,0 /+36,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés
             1  Személyi juttatások  25,0 /+25,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok  8,0 /+8,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások  3,0 /+3,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193. (826. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.9.cím), pontjában foglaltak-
kal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/826. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Oktatási bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 208. Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-
csoport  felvételével: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  5  Országos Mentőszolgálat 
       3  Veszprémvarsányi mentőállomás  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             1  Intézményi beruházási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 209. (49. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alc6.jcs), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/49. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 209. Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
       6  21 lépés az egészségügy megújításáért [1 950,0] 1 850,0 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 350,0] 250,0 /-100,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat: 
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6  21 lépés az egészségügy megújításáért [1 750,0] 1 950,0 tám. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 208. (49. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.5.címúj3.jcs), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/49. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, 
a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

 210. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 16. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  16  Normatív támogatások 
     1  Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának  
      támogatása [38 000,0] 43 000,0 /+5000,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 211. (687. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.32.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/687. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 211. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 32. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  32  Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés 
     1  A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása[415 900,0] 410 900,0 /-5000,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat: 
1  A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása [238 100,0] 415 900,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210. (687. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.16.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/687. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 

 212. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/17700/239. számú módosító javaslathoz 
(T/17700/838. sz. ajánlás 1113. és 1324. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
            1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 
                1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma  
                    igazgatása [3 442,2] 3 192,2 /-250,0 tám./ 
                     1  Működési költségvetés 
                        3  Dologi kiadások [1 059,3] 809,3 /-250,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 216. (869. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.4.címúj1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/869. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Idegenforgalmi bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 213. Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
   2  NKÖM Közgyűjtemények [11 879,0] 13 092,9 /+1213,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 226,1] 4 440,0 /+1213,9 kiad./ 
 
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  NKÖM Közgyűjtemények [11 829,0] 11 879,0 tám. 
        3  Dologi kiadások [3 186,1] 3 226,1 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 223. (809. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím50.alc2.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/809. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 214. Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
   2  NKÖM Közgyűjtemények [11 879,0] 12 429,0 /+550,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 142,1] 692,1 /+550,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  NKÖM Közgyűjtemények [11 829,0] 11 879,0 tám. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 226. (810. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím50.alc2.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/810. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 215. Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 2. cím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
   2  NKÖM Közgyűjtemények [11 879,0] 11 947,0 /+68,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás [ 132,0] 200,0 /+68,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat: 
2  NKÖM Közgyűjtemények [11 829,0] 11 879,0 tám. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 222. (811. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím50.alc2.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/811. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 216. Ivanics Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/17700/239. számú módosító javaslathoz 
(T/17700/838. sz. ajánlás 1113. és 1324. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 4. cím kiegészítését javasolja a következő új 1. 
alcím  felvételével: 
 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
             4  Örökségvédelmi intézmények 
              1 Fertődi kastélyrekonstrukció  250,0 /+250,0 tám./ 
                 1  Működési költségvetés
                       5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  250,0 /+250,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 212. (869. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.1.cím1.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/869. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Idegenforgalmi bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 217. Nagy Kálmán, dr. Gyimesi Endre és Garamvölgyi György képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. 
alcím kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
        9 Zalaszentgrót, művelődési kp. könyvtár és alapfokú művészeti 
         iskola rekonstrukciója  813,1 /+813,1 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés
             4  Kormányzati beruházás  813,1 /+813,1 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220. (280. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím37.alc), pontjában fog-
laltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/280. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Informatikai bizottság, a 
Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 218. Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 31. alcím 3. jogcím-csoport módosítását 
javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       3  Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és  
          kötelezettségek [ 320,0] 690,0 /+370,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 311,0] 681,0 /+370,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat: 
3  Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek[ 100,0] 320,0 tám. 
      5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 91,0] 311,0 kiad. 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 225. (812. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím50.alc2.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 Indokolás a T/17700/812. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 219. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/813. számú módosító javaslathoz 
(T/17700/838. sz. ajánlás 1371., 1372., 1373. és 1454. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 31. alcím 11. jog-
cím-csoport módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       11  Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány [1 600,0] 1 700,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 600,0] 1 550,0 /-50,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224. (880. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím50.alc2.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/880. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 220. Nagy Kálmán, dr. Gyimesi Endre és Garamvölgyi György képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. 
alcím módosítását javasolják: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 750,0] 3 936,9 /-813,1 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 750,0] 3 936,9 /-813,1 kiad./ 
 
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat: 
37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 4 750,0 tám. 
     1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 4 750,0 kiad. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217. (280. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím30.alcúj9.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/17700/280. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Informatikai bizottság, a 
Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 221. Mécs Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása 4 750,0 
          1  Működési költségvetés
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  150,0 /+150,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [4 750,0] 4 600,0 /-150,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat: 
37  Audiovizuális archívum kialakítása [4 800,0] 4 750,0 tám. 
      1  Intézményi beruházási kiadások [4 800,0] 4 750,0 kiad. 
 
 Indokolás a T/17700/113. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Informatikai bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 222. Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 50. alcím 2. jogcím-csoport módosítását 
javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    50  Fejezeti tartalék  
       2  Fejezeti államháztartási tartalék [2 667,2] 2 599,2 /-68,0 kiad./  
 [2 667,2] 2 599,2 /-68,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 215. (811. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.2.cím), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/811. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 223. Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 50. alcím 2. jogcím-csoport módosítását 
javasolja: 
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    50  Fejezeti tartalék 
       2  Fejezeti államháztartási tartalék [2 667,2] 1 453,3 /-1213,9 kiad./  
 [2 667,2] 1 453,3 /-1213,9 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 213. (809. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.2.cím), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/809. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 224. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/813. számú módosító javaslathoz 
(T/17700/838. sz. ajánlás 1371., 1372., 1373. és 1454. pontjai) -  a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 50. alcím 2. jogcím-
csoport módosítását javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
    50  Fejezeti tartalék   
       2  Fejezeti államháztartási tartalék [2 667,2] 2 567,2 /-100,0 tám./  
                                                                       [2 667,2] 2 567,2 /-100,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 219. (880. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím31.alc11.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/880. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 225. Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 50. alcím 2. jogcím-csoport módosítását 
javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    50  Fejezeti tartalék   
       2  Fejezeti államháztartási tartalék [2 667,2] 2 297,2 /-370,0 kiad./  
 [2 667,2] 2 297,2 /-370,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218. (812. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.10.cím31.alc3.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/17700/812. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 226. Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 50. alcím 2. jogcím-csoport módosítását 
javasolja: 
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
    50  Fejezeti tartalék  
       2  Fejezeti államháztartási tartalék [2 667,2] 2 117,2 /-550,0 kiad./  
 [2 667,2] 2 117,2 /-550,0 tám./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 214. (810. sz. jav. - 1.mell.XXIII.fej.2.cím), pontjában foglal-
takkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/810. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI 

MINISZTÉRIUM fejezet 

 227. Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítá-
sát javasolja: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
   1  Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium  
       igazgatása [2 923,6] 2 873,6 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 887,7] 837,7 /-50,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 228. (54. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím18.alcúj10.jcs), pontjában 
foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/54. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Szociális bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 228. Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, 
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 18. alcím 
kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével: 
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Alapítványok támogatása 
       10 „Mit Tehetnék Érted?” Autizmus Alapítvány  50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  50,0 /+50,0 kiad./ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227. (54. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.1.cím), pontjában foglaltak-
kal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/54. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Szociális bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 

 229. Dr. Czira Szabolcs, dr. Turi-Kovács Béla, Tóth Imre és Kékkői Zoltán József képviselők a 
törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont a) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/1. Települési önkormányzatok feladatai/ 
 
/a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok/  
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1400] 1500 forint/fő, de településenként legalább 1 500 000 forint azonban ahol a 
lakosságszám nem éri el az 500 főt, ott községenként legfeljebb 5 000 000 forint.” 

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 4. számú mellékletét is módosítani szükséges. 

 
 
 Indokolás a T/17700/745. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, 
az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 230. Dr. Dancsó József képviselő, valamint Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 3. számú 
melléklet 11. pont e) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
 
„e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 50000 forint/fő 
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A hozzájárulásra az a [10000-nél nagyobb lakosságszámú ]települési önkormányzat jogosult, amely a 
Szoctv. 65. §-a szerint és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást működtet, amelynek keretében legalább 40 jelzőkészülék kerül kihelyezésre időskorú 
vagy fogyatékos személyek otthonába. E feltételekkel jogosult továbbá a hozzájárulásra az a megyei önkor-
mányzat, amely a kötelező feladata ellátása érdekében működtetett bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmé-
nyének keretében tart fenn jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 
Az ellátottak számának meghatározása: 
Tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 365-tel. 
Elszámoláskor a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek számának alapulvételével számított 
éves ellátotti létszám osztva 365-tel. Amennyiben egy jelzőkészülék több ellátottat szolgál, az elszámolásnál 
egy fő vehető figyelembe.” 
 
 Indokolás a T/17700/65, 202. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Szociális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 231. Dr. Kis Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/17700/300. számú módosító javaslathoz 
(T/17700/838. sz. ajánlás 63., 65., 67., 68., 70., 73., 74., 76., 80., 83., 88., 89., 93., 96., 97., 99., 100., 101., 
104., 108., 109., 110., 111., 113., 114., 115., 118., 120., 121., 122., 123., 125., 126., 129., 132., 133., 134., 
144., 157., 170., 233., 250., 267., 304., 310., 330., 338., 345., 393., 403., 426., 433., 478., 506., 513., 514., 
519., 550., 564., 571., 580., 581., 597., 739., 807., 852., 926., 933., 945., 973., 1033., 1082., 1084., 1120., 
1136., 1142., 1188., 1192., 1199., 1218., 1222., 1244., 1289., 1316., 1366., 1383., 1457., 1522., 1542., 1549., 
1555., 1558., 1559., 1565., 1568., 1569., 1570., 1571., 1572., 1573., 1574., 1575., 1576., 1577., 1578., 1579., 
1580., 1581., 1582., 1583., 1584., 1586., 1590., 1594., 1596., 1598., 1599., 1600., 1602., 1603., 1605., 1606., 
1608., 1612., 1615., 1616., 1619., 1621., 1624., 1626., 1628., 1630., 1631., 1632., 1633., 1634., 1646., 1651., 
1652., 1654., 1657., 1659., 1660., 1661., 1665., 1667., 1670., 1674., 1679., 1680., 1681., 1682., 1683., 1685., 
1686., 1687., 1688., 1689., 1690., 1691., 1692., 1694., 1695., 1696., 1697., 1698., 1700., 1702., 1704., 1705., 
1706., 1707., 1708., 1709., 1710., 1711., 1712., 1713., 1714., 1715., 1717., 1718., 1719., 1720., 1721., 1722., 
1723., 1724., 1725., 1726., 1727., 1728., 1729., 1730., 1732. és 1746. pontjai) -  a törvényjavaslat 3. számú 
melléklet 11. pont h) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
 
/h) Közösségi ellátások/ 
 
„A hozzájárulásra az a 10000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult, amely a Szoctv. 
65/A. §-ában meghatározott közösségi ellátásokat a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak meg-
felelően biztosítja, valamint az a helyi önkormányzat, amely a kötelező feladat ellátása érdekében működte-
tett bentlakásos intézményének keretében tart fenn közösségi ellátást biztosító szolgálatot.  
A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.” 
 
 Indokolás a T/17700/873. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 232. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont h) pont igénybevétel 
feltételei módosítását javasolja: 
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/ Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/ 
 
„h) Közösségi ellátások 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 6200000 forint/szolgálat 
 
A hozzájárulásra az a [10000-nél nagyobb lakosságszámú] települési önkormányzat jogosult, amely a 
Szoctv. 65/A. §-ában meghatározott közösségi ellátásokat a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok-
nak megfelelően biztosítja.  
A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.” 
 
 Indokolás a T/17700/60. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 233. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) pont ab) alpont 
igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A mód. indítványban a módosításra javasolt szövegrészt az OGY. 2005. november 29-ei határo-
zatával elhagyta. (okafogyottá vált). 

 
 
 Indokolás a T/17700/64. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 234. Keller László képviselő - kapcsolódva a T/17700/64. számú módosító javaslathoz (az ajánlás 
233. pontja) -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) pont ab) alpont igénybevétel feltételei 
módosítását javasolja: 
 
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 
  
a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 
 
ab) Demens betegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellá-
tása/ 
 
„A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a pszichiátriai és szenvedélybete-
gek, 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 rögzítet-
teknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek. A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok 
is, akik a Szoctv.-ben szabályozott módon demens betegek ellátását biztosítják, és a demencia kórkép súlyos 
fokozatát a Pszichiátriai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleményével igazolják. 
 
A hozzájárulás az idősek otthonában ellátott demens betegek létszáma után vehető igénybe. 
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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 Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) finanszírozással együtt is igénybe vehető.” 
 
 Indokolás a T/17700/845. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 235. Keller László képviselő - kapcsolódva a T/17700/64. számú módosító javaslathoz (az ajánlás 
233. pontja) -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont a) pont ab) alpont igénybevétel feltételei 
módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A mód. indítványban az elhagyásra javasolt szövegrészt az OGY. 2005. november 29-ei határo-
zatával elhagyta. (okafogyottá vált). 

 
 
 Indokolás a T/17700/843. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 236. Harrach Péter és dr. Semjén Zsolt képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont 
a) pont ab) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A mód. indítványban az elhagyásra javasolt szövegrészt az OGY. 2005. november 29-ei határo-
zatával elhagyta. (okafogyottá vált). 

 
 
 Indokolás a T/17700/534. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Foglalkoztatási bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési 
bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Szociális bizottság 
ülésén nem ért egyet. 
 
 237. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
14. pont a) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
„14. Gyermekek napközbeni ellátása 
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a) Bölcsődei ellátás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [426 500] 472 158 forint/fő” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (798. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 74. (798. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím10.alc), 238. (798. sz. jav. - 3.mell.14.b)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/798. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 238. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
14. pont b) pont fajlagos összege módosítását javasolják: 
 
/14. Gyermekek napközbeni ellátása/ 
„b) Családi napközi ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [118 300] 159 324 forint/fő” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (798. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 74. (798. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím10.alc), 237. (798. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/798. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 239. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/795. számú módosító javaslathoz 
(T/17700/838. sz. ajánlás 72., 75., 77., 107., 247., 355., 503., 790., 1618., 1622., 1623., 1625., 1627., 1629., 
1639. és 1642. pontjai) -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont a) pont módosítását javasolja: 
 
„16. Iskolai oktatás 
 
a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 204000 forint/fő 
 
aa) A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskola 1-4. évfolyam-
ára járó tanulók után. 
 
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő 1-4. évfolyamos tanulók után nem ez a hozzájárulás, 
hanem a 17. a) pont alatti igényelhető, az ott meghatározott feltételek szerint. 
 
ab) A helyi  önkormányzat a hozzájárulás 20 %-át veheti igénybe zeneművészeti ág esetén, 10 %-át képző- 
és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág esetén az általa fenntartott átalános iskolai felada-
tokat és alapfokú művészetoktatási feladatokat ellátó egységes iskolába járó tanulók után, ha az intézmény 
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megfelel a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) Korm. rendelet 39/F. §-ában 
foglaltaknak.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 240. (874. sz. jav. - 3.mell.16.b)újbc)), 241. (874. sz. jav. - 
3.mell.16.c)újcc)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/874. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 240. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/795. számú módosító javaslathoz 
(T/17700/838. sz. ajánlás 72., 75., 77., 107., 247., 355., 503., 790., 1618., 1622., 1623., 1625., 1627., 1629., 
1639. és 1642. pontjai) -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont b) pont kiegészítését javasolja a 
következő új bc) alpont  felvételével: 
 
/16. Iskolai oktatás/ 
 
/b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon/ 
 
„bc) A helyi önkormányzat a hozzájárulás 19%-át veheti igénybe zeneművészeti ág esetén, 9,5%-át képző- 
és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág esetén az általa fenntartott általános iskolai fel-
adatokat és alapfokú művészetoktatási feladatokat ellátó egységes iskolába járó tanulók után, ha az intéz-
mény megfelel a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) Korm.rendelet 39/F. §-
ában foglaltaknak.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 239. (874. sz. jav. - 3.mell.16.a)), 241. (874. sz. jav. - 
3.mell.16.c)újcc)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/874. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 241. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/795. számú módosító javaslathoz 
(T/17700/838. sz. ajánlás 72., 75., 77., 107., 247., 355., 503., 790., 1618., 1622., 1623., 1625., 1627., 1629., 
1639. és 1642. pontjai) -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont c) pont kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új cc) alpont  felvételével: 
 
/16. Iskolai oktatás/ 
 
/c) Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamon/ 
 
„cc) A helyi önkormányzat a hozzájárulás 15%-át veheti igénybe zeneművészeti ág esetén, 7,6%-át képző- és 
iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág esetén az általa fenntartott középfokú iskolai felada-
tokat és alapfokú művészetoktatási feladatokat ellátó egységes iskolába járó tanulók után, ha az intézmény 
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megfelel a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) Korm. rendelet 39/F. §-ában 
foglaltaknak.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 239. (874. sz. jav. - 3.mell.16.a)), 240. (874. sz. jav. - 
3.mell.16.b)újbc)), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/874. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 242. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 16. pont c) pont kiegészítését 
javasolja a következő új cc) alpont  felvételével: 
 
/16. Iskolai oktatás/ 
 
/c) Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamon/ 
 
„cc) Kiegészítő normatív hozzájárulásként veheti igénybe a helyi önkormányzat a hozzájárulás fajlagos ösz-
szegének 10 %-át az általa fenntartott szakiskola 9. és a szakközépiskola 9. évfolyamára járó tanulók után 
2006. szeptember 1-jétől a költségvetési év utolsó 4 hónapjára, amennyiben a tanulók a Közokt. tv. 27. §-
ának (2) bekezdése, illetve 29. §-ának (1) bekezdése alapján a szakmai előkészítő és alapozó oktatás kereté-
ben gyakorlati képzésben vesznek részt.
 
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.” 
 
 Indokolás a T/17700/907. számon. 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 243. Tatai-Tóth András, Farkas Imre, Sós Tamás, Jauernik István, dr. Garai István, dr. Ba-
logh Miklós, Keller László, Földesi Zoltán, Márfai Péter és Halmai Gáborné képviselők - kapcsolódva a 
T/17700/820. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 78., 82., 86., 90., 131., 
138., 1449., 1636., 1643., 1647., 1655., 1656. és 1662. pontjai) -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 18. 
pont lezáró szövege módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A mód. indítványban a módosításra javasolt szövegrészt az OGY. 2005. november 29-ei határo-
zatával elfogadta. (okafogyottá vált). 

 
 
 Indokolás a T/17700/848. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Kulturális 
bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 244. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/820. számú módosító javaslathoz 
(T/17700/838. sz. ajánlás 78., 82., 86., 90., 131., 138., 1449., 1636., 1643., 1647., 1655., 1656. és 1662. pont-
jai) -  a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont c) pont cb) alpont módosítását javasolja: 
 
/20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz/ 
 
„cb) A hozzájárulás 50%-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott iskolában olyan mene-
kült, menedékkérő, menedékes[,] nem magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanköteles tanuló, továbbá 
azon nem magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanköteles tanuló  után, akinek a törvényes képviselője a 
Magyar Köztársaság területén munkavállalás céljából jogszerűen tartózkodik, és akinek oktatását, nevelését 
az oktatási intézmény – a Közokt. tv. 110. §-ának (8) bekezdése értelmében – központi pedagógiai program 
alapján kidolgozott program helyi tantervbe történő beépítésével - szervezi meg.” 
 
 Indokolás a T/17700/878. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 245. Tatai-Tóth András, dr. Jánosi György, Rózsa Endre, dr. Balogh Miklós és Gulyás József 
képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont b) pont igénybevétel feltételei módosítását java-
solják: 
 
/22. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások/ 
 
/b) Tanulók ingyenes tankönyvellátása/ 
 
„A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat a Közokt. tv. 10. §-ának (4) bekezdése, továbbá a tan-
könyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Tpr.) 8. §-ának (4) bekezdése alap-
ján – az 1-13. évfolyamokon[, a szakiskola 9-10. évfolyamán] és a szakképzési évfolyamokon – a nappali 
rendszerű oktatásban részt vevő, ingyenes tankönyvellátásra jogosult iskolai tanulók [ingyenes tankönyvel-
látásához 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 statisztikai 
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 törté-
nik.A hozzájárulás folyósítása az Áht. 101. §-ának (7) bekezdése szerint egy összegben, augusztus 25-éig 
történik.” 
 
 Indokolás a T/17700/126. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: az Oktatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Fog-
lalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, az Oktatási bizott-
ság ülésén nem ért egyet. 
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 246. Harrach Péter és dr. Semjén Zsolt képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegé-
szítő szabályok 5. pont módosítását javasolják: 
 
„5. A 11. b)-14. b) pontokban szereplő hozzájárulásokat azok a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi 
társulások vehetik igénybe, amelyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki 
szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. 
(XII. 16.) Korm. rendelet, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésé-
ről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. 
rendelet szerinti működési engedéllyel 2006. január 1-jén rendelkeznek. Kivételt képeznek ez alól a demens 
betegek ellátását biztosító intézmény-fenntartók, amelyek akkor 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 nem állami fenntartók által 2005. szeptember 30-áig bejelentett feladatmutatók a jelen mellékletben meg-
változtatott számítási módszerek miatt 2006. január 31-ig módosíthatók.” 
 
 Indokolás a T/17700/535. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 247. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont 
b) pont módosítását javasolja: 
 
/A 15-22. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezések:/ 
 
„b) Kizárólag olyan, önkormányzat által fenntartott intézményben ellátott, oktatott létszám után vehetők 
igénybe a hozzájárulások, amelynek alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység sze-
repel, továbbá amely OM azonosítóval rendelkezik. A 16-22. pont alatti hozzájárulások olyan tanulók és al-
kalmazottak után vehetők igénybe, akik rendelkeznek tanulói, illetve alkalmazotti azonosító számmal.” 
 
 Indokolás a T/17700/909. számon. 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

5. számú melléklet: A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított 

előirányzatok 

 248. Dr. Bóka István és Manninger Jenő képviselők a törvényjavaslat 5. számú melléklet 20. 
pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják: 
 
/20. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása/ 
 
„Támogatást igényelhet az az önkormányzat, amely a 2006. év egészében helyi közforgalmú közlekedést le-
bonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart fenn, a jogszabályokban előírt esetekben a 
helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására a közszolgáltatási szerződést az önkormányzati, állami és 
egyéb szolgáltatókkal megkötötte, vagy a tevékenység gyakorlásának jogát koncessziós szerződésben időle-
gesen átengedte (a továbbiakban: helyi közlekedés). 
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A támogatás az önkormányzatok között a 2005. évben ténylegesen teljesített – környezetvédelmi szempont-
ból súlyozott - férőhely-kilométer arányában kerül elosztásra, figyelembe véve az egyes közlekedési üzem-
ágazatok, illetve településkategóriák 2005. évi üzemi szintű fajlagos ráfordításait is. 
A támogatás igénylésénél az önkormányzat - képviselő-testületi határozattal alátámasztva - nyilatkozik, hogy 
a helyi közlekedés ellátásához 2006. évben milyen összegű saját forrás átadásával járul hozzá. A központi 
támogatás összege ezt az önkormányzati saját forrást nem haladhatja meg. 
A támogatás igénylésének, döntési rendjének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes 
szabályairól a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a belügyminiszter - a pénzügyminiszterrel egyet-
értésben - 2006. január 31-éig együttes rendeletet ad ki. 
A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat együttesen az előirányzat 50%-a illeti meg.” 
 
 Indokolás a T/17700/384. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 249. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 22. pont módosítását javasolja: 
 
„22. [F]Települési önkormányzatok, fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása 
 
Előirányzat:  [2 000,0] 5 000,0 millió forint 
 
[Az előirányzatból 1360 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának ke-
rületi hosszúsága arányában jár a 2004. december 31-ei állapotnak megfelelően, amely adatokat a 
2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról rendelkező 215/2003. (XII. 10.) Korm. 
rendelet szerinti 1616/04. számú KSH által készített „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő 
ingatlan vagyonról” (a továbbiakban: Jelentés) tartalmazza. ]A támogatás a burkolatlan utak szilárd bur-
kolattal való ellátását, a csapadékvíz elvezetését, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló mel-
lékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítését célozza. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de 
burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Amennyiben az útépítési engedély az út szilárd 
burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi, akkor annak költségei is figyelembe vehetők. 
Ha a jelenleg csatornázott területek szilárd burkolattal történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egé-
szében felhasználásra, a támogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (egy beruházás-
ban) megvalósuló útburkolásra fordítható. 
[Az előirányzatból 640 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan, egyesített rendszerű 
közcsatornával ellátott útállományának kerületi hosszúságai arányában jár a 2004. december 31-ei ál-
lapotnak megfelelően, amely adatokat a Jelentés tartalmazza. A támogatás az egyesített rendszerű 
közcsatornával ellátott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását szolgálja.] 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, az e jogcímen a 
tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, az önkormányzathoz beérkezett, az önkor-
mányzat által igazolt számlák alapján történik. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, minden ne-
gyedév első hónapjának 25-éig történik.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75. (68. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím20.alc), 76. (68. sz. jav. - 
1.mell.IX.fej.2.cím22.alc), pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
 Indokolás a T/17700/68. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Területfejlesztési bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 250. Tatai-Tóth András, dr. Jánosi György, Rózsa Endre, dr. Balogh Miklós és Gulyás József 
képviselők a törvényjavaslat 5. számú melléklet 23. pont módosítását javasolják: 
 
/23. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása/ 
 
„Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott közoktatási intézményekben a 2006. 
évi [középszintű] érettségi vizsgák, valamint a szakmai vizsgák lebonyolításához. A hozzájárulás kizárólag 
a Közokt. tv. 114. §-ában meghatározott ingyenes vizsgák után vehető igénybe. 
A támogatás mértékének, igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az oktatási 
miniszter – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2006. március 15-éig rendeletet ad ki.” 
 
 Indokolás a T/17700/127. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az 
Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

8. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású tá-

mogatásai 

 251. Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. RÉSZ 2. pont igénybevétel 
feltételei módosítását javasolja: 
 
„2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 
ELŐIRÁNYZAT:  1500,0 millió forint 
 
Az előirányzat a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (főváros) területén működő helyi 
önkormányzatok számára az e törvény 3. számú mellékletében a 15-19. jogcímeken biztosított normatív hoz-
zájárulási főösszeg eredeti előirányzata arányában. 
A támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, a 
pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatokra fordítható. 
A közalapítványnak az éves támogatási összeg felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez kapcsolódó 
pénzügyi tervet kell készítenie, amely az elszámolás alapja. 
A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a támogatás nem fordítha-
tó. A kitűzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás folyósítása és egyéb szer-
vezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum [1] 2%-a használható fel. 
A közalapítványnak a megyei (fővárosi) önkormányzat részére a támogatás felhasználását dokumentálni 
kell.” 
 
 Indokolás a T/17700/825. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 252. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/67. számú módosító javaslathoz (az ajánlás 
256. pontja) -  a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. RÉSZ 3. pont módosítását javasolja: 
 
„3. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 
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ELŐIRÁNYZAT: 5 400,0  millió forint 
 
[A támogatást] a) Az előirányzat 22,83 %-át igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott 
közoktatási intézményekben meglévő berendezések, felszerelések korszerűsítésére, informatikai fejlesztésé-
re, működtetéssel összefüggő beszerzésekre [igényelhetik] az e törvény 3. számú mellékletének [15.,] a 16. 
a)-d) és 17. a), valamint 18. a)-b) pontja alatti [óvodások és] nappali rendszerű iskolai oktatásban résztve-
vők, valamint a 19. a) és c) pont alatti kollégiumi ellátásban részesülők létszáma után. 
 
aa) Az előirányzat a) pontban meghatározott részének kétszeresét  igényelhetik a helyi önkormányzatok az 
általuk fenntartott óvodai intézményekben meglévő berendezések, felszerelések korszerűsítésére, informati-
kai fejlesztésére, működéssel összefüggő beszerzésekre az e törvény 3. számú mellékletének 15. pontja alap-
ján óvodai nevelésben részesülők létszáma után. 
 
b) Az előirányzat 41,25 %-át a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézmények részére 
történő hardvereszköz és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások (együttesen: hardvereszköz) beszerzésére, illetve 
bérleti díjának megfizetésére igényelhetik az e törvény 3. sz. mellékletének 16. b) és c), 17. a), 19. a) és c) 
pontjában meghatározott, iskolai nappali rendszerű 5-13. évfolyamon oktatásban részesülők létszáma után. A 
támogatási összeget - az oktatási miniszter rendeletében meghatározottak szerint - hardvereszköz beszerzésé-
re, illetve bérleti díjának megfizetésére kell fordítania a fenntartónak. 
 
c) Az előirányzat 35,92%-át a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézmények részére 
történő iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek bevezetésére, és üzemeltetésével (együttesen: szoft-
vereszköz) kapcsolatos költségekre igényelhetik az e törvény 3. számú mellékletének a 16.a) - c), 17. a), 18 
.a) és b), 19. a) és c) pontjában meghatározott, iskolai nappali rendszerű oktatásban részesülők létszáma után. 
A támogatási összeget - az oktatási miniszter rendeletében meghatározottak szerint - szoftvereszköz beveze-
tésével, és üzemeltetésével kapcsolatos költségekre kell fordítania a fenntartónak. 
 
d) A fenntartó a b)-c) pontban meghatározott eszközbeszerzéseket a közoktatási intézmények javára valósítja 
meg, és a támogatás terhére csak olyan eszközbeszerzéseket valósíthat meg, amely minden tekintetben meg-
felel az általa fenntartott közoktatási intézmények igényeinek. A b)-c) pontban meghatározott támogatás fel-
használásának, igénylésének, döntési rendszerének, elosztásának részletes szabályairól, valamint a közokta-
tási intézmények általi igénylés feltételeiről, rendjéről, az igénylés során érvényesítendő szempontokról az 
oktatási miniszter rendeletet ad ki. 
 
e) Az a)-c) pontokban meghatározott támogatás folyósítása a nettó finanszírozásnak megfelelő eljárási rend 
szerint történik. A támogatás teljes összegével 2006. december 31-ei zárónappal kell elszámolni, és az év vé-
gi - kötelezettségvállalással nem terhelt - maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni a vonatko-
zó eljárási rend szerint.” 
 
 Indokolás a T/17700/877. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 253. Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. RÉSZ 3. pont igénybevétel 
feltételei módosítását javasolja: 
 
3. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 
ELŐIRÁNYZAT: 5400,0 millió forint 
 
A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben meglévő berendezé-
sek, felszerelések korszerűsítésére, informatikai fejlesztésére, működtetéssel összefüggő beszerzésekre igé-
nyelhetik az e törvény 3. számú mellékletének 15., a 16. a)-d) és 17. a) pontja alatti óvodások és nappali 
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rendszerű iskolai oktatásban résztvevők, valamint a 19. pont alatti kollégiumi ellátásban részesülők létszáma 
után. 
 
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának, elosztásának részletes sza-
bályairól, valamint a közoktatási intézmények általi igénylés feltételeiről, rendjéről, az igénylés során 
érvényesítendő szempontokról az oktatási miniszter rendeletet ad ki.” 
 
 Indokolás a T/17700/829. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Informatikai bizottság, az Oktatási bizottság, az 
Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 254. Keller László és Tatai-Tóth András képviselők a törvényjavaslat 8. számú melléklet V. 
RÉSZ 1. pont 1.2. pont felvezető szövege módosítását javasolják: 
 
/1. E fejezet szerinti támogatásokat azok a 2005. október 15-éig megalakult többcélú kistérségi társulások 
igényelhetik, amelyek:/ 
 
„1.2. legalább három közszolgáltatási feladat[ot ellátnak] ellátását vállalják, melyek közül:” 
 
 Indokolás a T/17700/121. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ok-
tatási bizottság, a Területfejlesztési bizottság 
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, a Területfejlesztési bizottság ülésén egyetért, az Önkormányzati 
bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 255. Pogácsás Tibor képviselő - kapcsolódva a T/17700/300. számú módosító javaslathoz 
(T/17700/838. sz. ajánlás 63., 65., 67., 68., 70., 73., 74., 76., 80., 83., 88., 89., 93., 96., 97., 99., 100., 101., 
104., 108., 109., 110., 111., 113., 114., 115., 118., 120., 121., 122., 123., 125., 126., 129., 132., 133., 134., 
144., 157., 170., 233., 250., 267., 304., 310., 330., 338., 345., 393., 403., 426., 433., 478., 506., 513., 514., 
519., 550., 564., 571., 580., 581., 597., 739., 807., 852., 926., 933., 945., 973., 1033., 1082., 1084., 1120., 
1136., 1142., 1188., 1192., 1199., 1218., 1222., 1244., 1289., 1316., 1366., 1383., 1457., 1522., 1542., 1549., 
1555., 1558., 1559., 1565., 1568., 1569., 1570., 1571., 1572., 1573., 1574., 1575., 1576., 1577., 1578., 1579., 
1580., 1581., 1582., 1583., 1584., 1586., 1590., 1594., 1596., 1598., 1599., 1600., 1602., 1603., 1605., 1606., 
1608., 1612., 1615., 1616., 1619., 1621., 1624., 1626., 1628., 1630., 1631., 1632., 1633., 1634., 1646., 1651., 
1652., 1654., 1657., 1659., 1660., 1661., 1665., 1667., 1670., 1674., 1679., 1680., 1681., 1682., 1683., 1685., 
1686., 1687., 1688., 1689., 1690., 1691., 1692., 1694., 1695., 1696., 1697., 1698., 1700., 1702., 1704., 1705., 
1706., 1707., 1708., 1709., 1710., 1711., 1712., 1713., 1714., 1715., 1717., 1718., 1719., 1720., 1721., 1722., 
1723., 1724., 1725., 1726., 1727., 1728., 1729., 1730., 1732. és 1746. pontjai) -  a törvényjavaslat 8. számú 
melléklet V. RÉSZ 1. pont 1.2. pont a) pont módosítását javasolja: 
 
/1. E fejezet szerinti támogatásokat azok a 2005. október 15-éig megalakult többcélú kistérségi társulások 
igényelhetik, amelyek:/ 
 
„1.2. legalább három közszolgáltatási feladatot ellátnak, melyek közül: 
 
a) egy feladat a közoktatási intézményi és/vagy szakszolgálati,” 
 
 Indokolás a T/17700/840. számon. 
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A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 256. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet V. RÉSZ 1. pont 1.5. pont mó-
dosítását javasolja: 
 
/V. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/ 
 
/ELŐIRÁNYZAT: 15400,0 millió forint/ 
 
/1. E fejezet szerinti támogatásokat azok a 2005. október 15-éig megalakult többcélú kistérségi társulások 
igényelhetik, amelyek:/ 
 
„1.5. A többcélú kistérségi társulások a támogatást a társulásban [2005. november 20-án] részt vevő telepü-
lések száma és a[z ezen időpontig] vállalt feladatok után igényelhetik, amennyiben [valamennyi] a vállalt 
feladatot [2006. január 1-jétől] ellátják. [A 2006. január 1-jét követően kezdődő feladatellátásra támo-
gatás csak abban az esetben igényelhető, ha ezen időpontot követően olyan intézmény kezdi meg mű-
ködését, melynek fenntartója a többcélú kistérségi társulás.]” 
 
 Indokolás a T/17700/67. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, 
a Területfejlesztési bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 257. Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet V. RÉSZ 1. pont 1.5. pont 
módosítását javasolja: 
 
/V. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/ 
 
/1. E fejezet szerinti támogatásokat azok a 2005. október 15-éig megalakult többcélú kistérségi társulások 
igényelhetik, amelyek:/ 
 
„1.5. A többcélú kistérségi társulások a támogatást a társulásban 2005. november [20-án]30-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.” 
 
 Indokolás a T/17700/249. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 258. Keller László és Tatai-Tóth András képviselők a törvényjavaslat 8. számú melléklet V. 
RÉSZ 2. pont 2.1. pont módosítását javasolják: 
 
/2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei/ 
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„2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 200 forint/fő + 600 000 forint/kistérséghez tartozó település, de legalább 15 000 000 
forint, és legfeljebb 40 000 000 forint társulásonként. 
 
A támogatás a többcélú kistérségi társulásokat a közszolgáltatási feladataik ellátásához és [munkaszerveze-
tük kiadásaihoz] munkaszervezetük működési és fejlesztési kiadásaihoz a kistérséget alkotó települések 
száma és lakosságszáma szerint illeti meg. 
A támogatás kizárólag az e fejezetben foglalt feladatok ellátásához – e fejezet felhasználási szabályainak 
megfelelően –, a [munkaszervezet kiadásaira] munkaszervezet működési és fejlesztési kiadásaira, illetve a 
Tkt. tv. 2. §-ának (1) bekezdése szerint vállalt feladatok ellátásához használható fel azzal, hogy a többcélú 
kistérségi társulás a támogatást a közoktatási, szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekvé-
delmi szakellátási, gyermekjóléti alapellátási, mozgókönyvtári és belső ellenőrzési feladatokra csak abban az 
esetben fordíthatja, ha azokat az e fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelően látja el.” 
 
 Indokolás a T/17700/120. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Területfejlesztési bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 259. Keller László és Tatai-Tóth András képviselők a törvényjavaslat 8. számú melléklet V. 
RÉSZ 2. pont 2.2. pont b) pont módosítását javasolják: 
 
/A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása/ 
 
/b) Közoktatási szakszolgálati feladat/ 
A többcélú kistérségi társulás a támogatást a Közokt. tv. 34. §-ának a)-b), d)-f) és h) pontjai szerinti pedagó-
giai szakszolgálati feladatok közül legalább kettő ellátásának megszervezése esetén azon ellátottak után ve-
heti igénybe, akiket a társulás – az e célra vezetett nyilvántartás szerint – a nevelési évek/tanévek során leg-
alább az alábbi gyakorisággal részesít ellátásban: 
– logopédiai ellátás, gyógytestnevelés esetén legalább heti egy alkalommal, 
– nevelési tanácsadás keretében terápiás gondozás esetén 2006. évben legalább hat alkalommal, 
– továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetén a 2005/2006. tanévben legalább egy alkalommal, 
– gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés esetén a képzési kötelezett-
ségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 8-9. §-ában meghatározott 
időkeretben. 
A többcélú kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja az általa fenntartott in-
tézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában 
működő intézmény/intézmények útján, vagy szakember közös foglalkoztatásával. 
 
 Indokolás a T/17700/118. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 260. Babák Mihály képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet V. RÉSZ 2. pont 2.3. pont 
igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
/2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása/ 
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„A többcélú kistérségi társulás a támogatásra akkor jogosult, ha biztosítja a személyes gondoskodás keretébe 
tartozó, a Szoctv. szerinti szakosított ellátást biztosító intézmények közül legalább egy intézmény 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 társu-
lás: 
– ezen intézmény(ek)et fenntartja, vagy 
– szervező tevékenységével biztosítja, hogy a korábban legalább két települési önkormányzat által külön-
külön fenntartott intézményt legkésőbb [2005. november 20-tól] 2006. január 1-től intézményi társulás tartja 
fenn, és a többcélú kistérségi társulás segítséget nyújt ezen intézmény magasabb szakmai, gazdasági haté-
konysággal történő működéséhez, így különösen szakember közös foglalkoztatásához. 
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 fejlesztéséhez hasz-
nálható fel.” 
 
 Indokolás a T/17700/55. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizott-
ság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Szociális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 261. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet V. RÉSZ 2. pont 2.3. pont 
igénybevétel feltételei módosítását javasolja: 
 
/2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása/ 
 
„A többcélú kistérségi társulás a támogatásra akkor jogosult, ha biztosítja a személyes gondoskodás keretébe 
tartozó, a Szoctv. szerinti szakosított ellátást biztosító intézmények közül legalább egy intézmény 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 társu-
lás: 
– ezen intézmény(ek)et fenntartja, vagy 
– szervező tevékenységével biztosítja, hogy a korábban legalább két települési önkormányzat által külön-
külön fenntartott intézményt [legkésőbb 2005. november 20-tól] intézményi társulás tartja fenn, és a többcé-
lú kistérségi társulás segítséget nyújt ezen intézmény magasabb szakmai, gazdasági hatékonysággal történő 
működéséhez, így különösen szakember közös foglalkoztatásához. 
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 fejlesztéséhez hasz-
nálható fel.” 
 
 Indokolás a T/17700/66. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Szociális bizottság 
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 262. Dr. Kis Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/17700/300. számú módosító javaslathoz 
(T/17700/838. sz. ajánlás 63., 65., 67., 68., 70., 73., 74., 76., 80., 83., 88., 89., 93., 96., 97., 99., 100., 101., 
104., 108., 109., 110., 111., 113., 114., 115., 118., 120., 121., 122., 123., 125., 126., 129., 132., 133., 134., 
144., 157., 170., 233., 250., 267., 304., 310., 330., 338., 345., 393., 403., 426., 433., 478., 506., 513., 514., 
519., 550., 564., 571., 580., 581., 597., 739., 807., 852., 926., 933., 945., 973., 1033., 1082., 1084., 1120., 
1136., 1142., 1188., 1192., 1199., 1218., 1222., 1244., 1289., 1316., 1366., 1383., 1457., 1522., 1542., 1549., 
1555., 1558., 1559., 1565., 1568., 1569., 1570., 1571., 1572., 1573., 1574., 1575., 1576., 1577., 1578., 1579., 
1580., 1581., 1582., 1583., 1584., 1586., 1590., 1594., 1596., 1598., 1599., 1600., 1602., 1603., 1605., 1606., 
1608., 1612., 1615., 1616., 1619., 1621., 1624., 1626., 1628., 1630., 1631., 1632., 1633., 1634., 1646., 1651., 
1652., 1654., 1657., 1659., 1660., 1661., 1665., 1667., 1670., 1674., 1679., 1680., 1681., 1682., 1683., 1685., 
1686., 1687., 1688., 1689., 1690., 1691., 1692., 1694., 1695., 1696., 1697., 1698., 1700., 1702., 1704., 1705., 
1706., 1707., 1708., 1709., 1710., 1711., 1712., 1713., 1714., 1715., 1717., 1718., 1719., 1720., 1721., 1722., 
1723., 1724., 1725., 1726., 1727., 1728., 1729., 1730., 1732. és 1746. pontjai) -  a törvényjavaslat 8. számú 
melléklet Kiegészítő szabályok 3. pont 3.1. pont módosítását javasolja: 
 
„3.1. A többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális alapszolgáltatási feladatok ellátását bizto-
síthatja: 
 
– intézményfenntartóként, 
– szervező tevékenységével létrehozott olyan – a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti – intézményi társulások útján, 
melyek: 
– lakosságszáma a családsegítés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás alapszolgáltatási feladatok esetében 
legalább 3000 fő. Amennyiben ez azért nem teljesíthető, mert a többcélú kistérségi társulásban a feladatot 
vállaló önkormányzatok lakosságszáma nem éri el a 3000 főt, úgy közvetlenül a többcélú kistérségi társulás-
nak kell a feladatellátást biztosítania, 
– a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat és közösségi ellátások, mint alapszolgáltatási 
feladatok esetében megfelelnek a Szoctv.-ben előírt feladatszervezési előírásoknak, 
– a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerződés útján, továbbá 
– külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás székhely településének önkormányzata vagy a 
társulás más tagjának intézménye, illetve a helyi önkormányzat által fenntartott intézménye útján.” 
 
 Indokolás a T/17700/872. számon. 
A módosító javaslatot: 

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

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 
 
Összeállította az Országgyűlés Hivatalának  Jogi és Tájékoztatási Főosztálya 
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Varga Mihály s.k. 
Költségvetési és pénzügyi 

bizottságának elnöke 

Dr. Vastagh Pál 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának elnöke 

Dr. Schvarcz Tibor s.k. 
Egészségügyi  

bizottságának elnöke 
 

Szászfalvi László s.k. 
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottságának elnöke 

Dr. Eörsi Mátyás s.k. 
Európai ügyek  

bizottságának elnöke 
 

Dr. Balsai István s.k. 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottságának elnöke 

Puch László s.k. 
Gazdasági 

bizottságának elnöke 
 

Keleti György s.k. 
Honvédelmi  

bizottságának elnöke 

Lasztovicza Jenő s.k. 
Idegenforgalmi 

bizottságának elnöke 
 

Dr. Bakonyi Tibor s.k. 
Ifjúsági és sport 

bizottságának elnöke 

Rogán Antal s.k. 
Informatikai és távközlési  

bizottságának elnöke 
 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k. 
Környezetvédelmi 

bizottságának elnöke 

Dr. Pető Iván s.k. 
Kulturális és sajtó 

bizottságának elnöke 
 

Németh Zsolt s.k. 
Külügyi  

bizottságának elnöke 

Dr. Magda Sándor s.k. 
Mezőgazdasági 

bizottságának elnöke 
 

Dr. Kövér László s.k. 
Nemzetbiztonsági  

bizottságának elnöke 

Dr. Jánosi György s.k. 
Oktatási és tudományos 

bizottságának elnöke 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k. 
Önkormányzati  

bizottságának elnöke 

Dr. Gál Zoltán s.k. 
Rendészeti  

bizottságának elnöke 
 

Tállai András s.k. 
Számvevőszéki  

bizottságának elnöke 

Dr. Mátrai Márta s.k. 
Szociális és családügyi 
bizottságának elnöke 

 
Fogarasiné Deák Valéria s.k. 

Társadalmi szervezetek 
bizottságának elnöke 

Szabó György s.k. 
Területfejlesztési 

bizottságának elnöke 
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