T/17700/1253.
Az Országgyűlés
Költségvetési és pénzügyi
bizottságának
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Egészségügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottságának

Európai ügyek
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Honvédelmi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Idegenforgalmi
bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

Informatikai és távközlési
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Külügyi
bizottságának

Mezőgazdasági
bizottságának

Nemzetbiztonsági
bizottságának

Oktatási
bizottságának

Önkormányzati
bizottságának

Rendészeti
bizottságának

Számvevőszéki
bizottságának

Szociális és családügyi
bizottságának

Társadalmi szervezetek
bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

kiegészítő ajánlása
a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló
T/17700. sz. törvényjavaslathoz
II. rész

-2-

Tisztelt Országgyűlés!
Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - első
helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi
bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban:
Emberi jogi bizottság), Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Honvédelmi bizottsága, Idegenforgalmi bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Informatikai és távközlési
bizottsága (a továbbiakban: Informatikai bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó
bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi bizottsága, Mezőgazdasági bizottsága,
Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási bizottsága, Önkormányzati bizottsága, Rendészeti bizottsága,
Számvevőszéki bizottsága, Szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Szociális bizottság),
Társadalmi szervezetek bizottsága és Területfejlesztési bizottsága megvitatta a Magyar Köztársaság
2006. évi költségvetéséről szóló T/17700. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott
T/17700/956., /957., /958., /959., /960., /961., /962., /963., /964., /966., /967., /968., /969., /970., /971.,
/972., /973., /974., /975., /976., /977., /978., /979., /980., /981., /982., /983., /984., /985., /986., /987.,
/988., /989., /990., /991., /992., /993., /994., /995., /996., /997., /998., /999., /1000., /1001., /1002.,
/1003., /1004., /1005., /1006., /1007., /1008., /1009., /1010., /1011., /1012., /1013., /1014., /1015.,
/1016., /1017., /1018., /1019., /1020., /1021., /1022., /1023., /1024., /1025., /1026., /1027., /1028.,
/1029., /1030., /1031., /1032., /1033., /1034., /1035., /1036., /1037., /1038., /1039., /1040., /1041.,
/1042., /1043., /1044., /1045., /1046., /1047., /1048., /1049., /1050., /1051., /1052., /1053., /1054.,
/1055., /1056., /1057., /1058., /1059., /1060., /1061., /1062., /1063., /1064., /1065., /1066., /1067.,
/1068., /1069., /1070., /1071., /1072., /1073., /1074., /1075., /1076., /1077., /1078., /1079., /1080.,
/1081., /1082., /1083., /1084., /1085., /1086., /1087., /1088., /1089., /1090., /1091., /1092., /1093.,
/1094., /1095., /1096., /1097., /1098., /1099., /1100., /1101., /1102., /1103., /1104., /1105., /1106.,
/1107., /1108., /1109., /1110., /1111., /1112., /1113., /1114., /1115., /1116., /1117., /1118., /1119.,
/1120., /1121., /1122., /1123., /1124., /1125., /1126., /1127., /1128., /1129., /1130., /1131., /1132.,
/1133., /1134., /1135., /1136., /1137., /1138., /1139., /1140., /1141., /1142., /1143., /1144., /1145.,
/1146., /1147., /1148., /1149., /1150., /1151., /1152., /1153., /1154., /1155., /1156., /1157., /1158.,
/1159., /1160., /1161., /1162., /1163., /1164., /1165., /1166., /1167., /1168., /1169., /1170., /1171.,
/1172., /1173., /1174., /1175., /1176., /1177., /1178., /1179., /1180., /1181., /1182., /1183., /1184.,
/1185., /1186., /1187., /1188., /1189., /1190., /1191., /1192., /1193., /1194., /1195., /1196., /1197.,
/1198., /1199., /1200., /1201., /1202., /1203., /1204., /1205., /1206., /1207., /1208., /1209., /1210.,
/1211., /1212., /1213., /1214., /1215., /1216., /1217., /1218., /1219., /1220., /1221., /1222., /1223.,
/1224., /1225., /1226., /1227., /1228., /1229., /1230., /1231., /1232., /1233., /1234., /1235., /1236.,
/1237., /1238., /1239., /1240., /1241., /1242., /1243., /1244., /1245., /1246., /1247., /1248., /1249.,
/1250., /1251., /1252. számú módosító és kapcsolódó módosító javaslatokat.
Az ajánlásban használt rövidítések:
Ötv.: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
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
Tbj.: A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
Tny.: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
Szht.: A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény
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KTIA tv.: A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény
Art.: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
Rega-tv.: A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény
Mktv.: A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
Tvh.: A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes
elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó
szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.
Az ajánlásban a módosító javaslatokban előforduló számszaki hibákat korrigáltuk és a téves előirányzatmegjelöléseket 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 ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal..
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 121. § (7) bekezdésében foglaltakkal..
A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni.
Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé.

1/1. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/882. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/1. pontja) a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdés módosítását javasolják:
„(1) Céltartalék szolgál
a) a központi költségvetési szerveknél – ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket és a társadalombiztosítási költségvetési szerveket is – a
feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményező létszámcsökkentések személyi kifizetéseinek,
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b) az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott köztisztviselő és hivatásos állományú nemzeti
szakértők számára külön kormányrendeletben meghatározott kiadások,
c) a központi közigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél a diplomás pályakezdő fiatalok munkatapasztalat-szerzése támogatásának,
d) a főtisztviselők, a központi tisztek illetményének, valamint
e) a Prémium Évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti
munkáltatói kifizetések,
f) a közalkalmazotti munkakörök felülvizsgálatával és a létszámgazdálkodást érintő egyes humánpolitikai intézkedésekkel kapcsolatos pályázati rendszer támogatásának
részbeni, illetőleg teljes fedezetére a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. alcím, 1. Különféle
személyi kifizetések jogcím-csoporton. A többlettámogatás igénylési feltételeit az a)-d) pontok tekintetében a Kormány rendeletben állapítja meg, az e) pont vonatkozásában külön törvényben, az f) pont
tekintetében e törvény 115. §-ában foglaltak az irányadók.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7/1. (1172. sz. jav. - 25.§(1)), 31/3. (1172. sz. jav. - 79.§),
33/1. (1172. sz. jav. - 88.§(2)Áht.12/B.§(2)), 40/5. (1172. sz. jav. - 92.§(2)Tny.50.§), 53/12. (1172. sz. jav. - 101.§új(8)), 63/1.
(1172. sz. jav. - 103.§(3)), 63/2. (1172. sz. jav. - 103.§(4)), 65/4. (1172. sz. jav. - 106.§új(3)), 66/5. (1172. sz. jav. - új115.§),
227/7. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc), 227/9. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc2.jcs), 227/11. (1172. sz. jav.
- 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc2.jcs3.jc), 227/19. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc1.jcs1.jc), 227/21. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc1.jcs2.jc), 227/24. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc4.jcs), 227/28. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím11.alc1.jcs), 227/30. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím11.alc3.jcs), 262/3. (1172. sz. jav. 12.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1172. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1/2.

Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/17700/814. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 1668., 1672. és 1677. pontjai) a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdés módosítását javasolja:
„(1) Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.) 2006. évben a hozzá tartozó állami vagyon értékesítésének és kezelésének bevételeit az e törvény 14. számú mellékletében
részletezett kiadásokra fordíthatja. A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészek értékesítéséből származó
bevételt csak a mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészek további, kárpótlás jellegű vásárlására lehet
fordítani. Az e kiadási előirányzatok teljesítése után fennmaradó bevételeknek a záró pénzkészletet
meghaladó részéből a privatizációért felelős miniszter által meghatározott összeget a privatizációs tartalék növelésére lehet fordítani, az ezen felüli részt be kell fizetni a központi költségvetésbe. Az ÁPV
Rt. záró pénzkészletét a privatizációért felelős miniszter határozza meg, a záró pénzkészlet összege
legfeljebb 25 000,0 millió forint lehet.”
Indokolás a T/17700/1016. számon.
A módosító javaslatot:
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- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1/3.

Göndör István képviselő - kapcsolódva a T/17700/115. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 34., 39., 61. és 63. pontjai) a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdés módosítását
javasolja:
„(1) A helyi, helyi kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Áht. 108. §-ának (1) bekezdésében
szabályozott versenytárgyalás alkalmazása - az ipari parkban lévő vagyontárgy kivételével - kötelező,
amennyiben az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 20,0 millió forintot meghaladja. A helyi önkormányzat rendeletében, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat határozatában ennél kisebb összeget
is meghatározhat.”
Indokolás a T/17700/1091. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1/4. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„(1) A helyi, helyi kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Áht. 108. §-ának (1) bekezdésében
szabályozott versenytárgyalás alkalmazása kötelező, amennyiben az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 20,0 millió forintot - kivéve az ipari parkban lévő vagyontárgyat, amely esetében az 50,0 millió
forintot - meghaladja. A helyi önkormányzat rendeletében, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat
határozatában ennél kisebb összeget is meghatározhat.”
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6/2. (1252. sz. jav. - 23.§(2)), 20/6. (1252. sz. jav. - 46.§(1)új4.), 71/58. (1252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím9.alc), 71/60. (1252. sz.
jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím11.alc), 71/61. (1252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím12.alc), 71/62. (1252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím13.alc),
72/3. (1252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím14.alc), 72/4. (1252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím15.alc), 72/5. (1252. sz. jav. 1.mell.IX.fej.1.cím16.alc), 72/6. (1252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím17.alc), 72/8. (1252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím18.alc), 72/9.
(1252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím19.alc), 72/10. (1252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím20.alc), 72/11. (1252. sz. jav. 1.mell.IX.fej.1.cím21.alc), 72/12. (1252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.1.cím22.alc), 72/13. (1252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím2.alc),
72/14. (1252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím7.alc), 76/2. (1252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.cím22.alc), 76/3. (1252. sz. jav. 1.mell.IX.fej.2.címúj24.alc), 76/4. (1252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.címúj27.alc), 76/5. (1252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.2.címúj28.alc),
76/7. (1252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím1.alc1.jcs), 76/8. (1252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím1.alc3.jcs), 76/9. (1252. sz. jav. 1.mell.IX.fej.5.cím1.alc4.jcs), 76/10. (1252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.cím2.alc3.jcs), 76/11. (1252. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.címúj3.alc),
229/2. (1252. sz. jav. - 3.mell.1.a)fajl.), 229/4. (1252. sz. jav. - 3.mell.2.a)ab)fajl.), 229/6. (1252. sz. jav. - 3.mell.7.igény), 229/7.
(1252. sz. jav. - 3.mell.9.), 229/8. (1252. sz. jav. - 3.mell.10.fajl.), 231/1. (1252. sz. jav. - 3.mell.12.a)ab)igény), 236/1. (1252. sz.
jav. - 3.mell.12.b)cím), 236/4. (1252. sz. jav. - 3.mell.12.c)igény), 237/2. (1252. sz. jav. - 3.mell.14.a)fajl.), 238/2. (1252. sz. jav. 3.mell.14.b)fajl.), 242/3. (1252. sz. jav. - 3.mell.17.a)igény), 243/1. (1252. sz. jav. - 3.mell.18.lez.), 243/3. (1252. sz. jav. 3.mell.19.a)fajl.), 244/3. (1252. sz. jav. - 3.mell.20.úje)), 244/4. (1252. sz. jav. - 3.mell.21.c)), 244/5. (1252. sz. jav. - 3.mell.22.a)),
245/2. (1252. sz. jav. - 3.mell.23.fajl.), 245/4. (1252. sz. jav. - 3.mell.24.fajl.), 245/5. (1252. sz. jav. - 3.mell.kieg.3.), 245/6.
(1252. sz. jav. - 3.mell.kieg.4.), 246/2. (1252. sz. jav. - 3.mell.kieg.5.), 246/7. (1252. sz. jav. - 3.mell.kieg.10.a)), 247/3. (1252. sz.
jav. - 3.mell.kieg.10.n)), 247/4. (1252. sz. jav. - 4.mell.B)I.), 247/5. (1252. sz. jav. - 4.mell.B)II.), 247/6. (1252. sz. jav. 4.mell.B)III.előir.), 247/7. (1252. sz. jav. - 4.mell.B)III.2.2.12.1.1b)), 247/12. (1252. sz. jav. - 4.mell.B)III.5.lez.), 247/13. (1252.
sz. jav. - 5.mell.2.előír), 247/14. (1252. sz. jav. - 5.mell.7.), 247/19. (1252. sz. jav. - 5.mell.10.igény), 248/1. (1252. sz. jav. 5.mell.20.igény), 249/2. (1252. sz. jav. - 5.mell.22.), 250/1. (1252. sz. jav. - 5.mell.új24.), 250/4. (1252. sz. jav. - 5.mell.új27.),
250/5. (1252. sz. jav. - 5.mell.új28.), 250/6. (1252. sz. jav. - 6.mell.1.igény1.1.1.1.6.), 250/7. (1252. sz. jav. 6.mell.1.igény1.4.1.4.1.), 250/8. (1252. sz. jav. - 6.mell.1.igény1.4.1.4.2.), 250/9. (1252. sz. jav. - 6.mell.1.igény1.4.1.4.7.), 250/15.
(1252. sz. jav. - 8.mell.I.R.1.), 251/2. (1252. sz. jav. - 8.mell.I.R.3.), 253/1. (1252. sz. jav. - 8.mell.I.R.4.cím), 253/2. (1252. sz. jav.
- 8.mell.I.R.kieg.), 253/3. (1252. sz. jav. - 8.mell.II.R.2.), 253/4. (1252. sz. jav. - 8.mell.III.R.), 253/5. (1252. sz. jav. 8.mell.IV.R.), 253/7. (1252. sz. jav. - 8.mell.V.R.1.), 258/1. (1252. sz. jav. - 8.mell.V.R.2.2.1.fajl.), 258/2. (1252. sz. jav. 8.mell.V.R.2.2.2.a)igény.aa)fajl.), 259/1. (1252. sz. jav. - 8.mell.V.R.2.2.2.b)fajl.), 261/2. (1252. sz. jav. - 8.mell.V.R.2.2.3.igény.),
261/3. (1252. sz. jav. - 8.mell.V.R.2.2.7.fajl.), 261/4. (1252. sz. jav. - 8.mell.kieg.2.2.3.2.3.5.), 262/1. (1252. sz. jav. 8.mell.kieg.3.3.2.új3.2.4.), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1/5. Molnár Gyula és Élő Norbert képviselők - kapcsolódva a T/17700/927. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/1., 1083/1. és 1564/3. pontjai) a törvényjavaslat 8. § kiegészítését javasolják a következő új (4)-(5) bekezdés felvételével:
„(4) A Kincstári Vagyoni Igazgatóság az állam tulajdonában lévő, kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanokat, amelyeket az állam építés céljára magánszemélyeknek a 155/1951. (VIII. 14.) MT rendelet
alapján ún. ingyenes örökhasználatba adott, valamint amelyekre ugyanilyen célból a Ptk. 150-154. §ának 1976. december 31-ig hatályos rendelkezései szerint ingyenes és határidő nélküli földhasználatot
biztosított, szerződéssel térítésmentesen az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat tulajdonába adja az önkormányzat kezdeményezésére, ha
a) az ingatlanra az azt használó örökhasználati vagy földhasználati jogát, illetve az épület tulajdonjogát
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, és
b) a települési önkormányzat a tulajdonba adásra vonatkozó szerződésben kötelezettséget vállal arra,
hogy az ingatlant az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint ingyenesen vagy az
ingatlan forgalmi értékének legfeljebb 10 %-ában meghatározott ellenérték fejében a használó tulajdonába adja.
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(5) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonszerzés illetékmentes.”
Indokolás a T/17700/968. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1/6. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/914. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/2., 36/7., 593/1., 593/2. és 594/1. pontjai) a
törvényjavaslat 9. § (3) bekezdés módosítását javasolják:
„(3) A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal [809,8] 617,2 millió forintot, a Magyar Bányászati Hivatal [155,0] 127,2 millió forintot, a Magyar Energia Hivatal [580,3] 480,3 millió forintot, a
Magyar Szabadalmi Hivatal [576,6] 923,5 millió forintot, az Országos Mérésügyi Hivatal [630,2]
845,6 millió forintot, a Közlekedési Felügyeletek [4425,5] 4610,1 millió forintot, az Útgazdálkodási és
Koordinációs Igazgatóság [181,4] 354,9 millió forintot, a Hungarocontrol Magyar Légiforgalmi Szolgálat [2148,0] 1548,0 millió forintot, a Magyar Vasúti Hivatal 82,5 millió forintot köteles 2006. évben
befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére, melyek esedékessége az első három negyedévben a negyedévet követő hó 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/12. (1160. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím1.alc), 151/17.
(1160. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.1.cím2.alc), 152/1. (1160. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.2.cím), 152/3. (1160. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.3.cím),
152/4. (1160. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.5.cím), 152/5. (1160. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.6.cím), 152/6. (1160. sz. jav. 1.mell.XV.fej.9.cím), 152/7. (1160. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.10.cím), 152/8. (1160. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.11.cím), 152/9. (1160. sz.
jav. - 1.mell.XV.fej.12.cím), 152/10. (1160. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.13.cím), 152/11. (1160. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.15.cím),
152/12. (1160. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.17.cím), 152/13. (1160. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.18.cím), 152/14. (1160. sz. jav. 1.mell.XV.fej.20.cím), 152/15. (1160. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.21.cím), 152/16. (1160. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.22.cím), 152/17.
(1160. sz. jav. - 1.mell.XV.fej.23.cím), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1160. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3/1. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/776. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 7. pontja) a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdés módosítását javasolja:
„(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 9/A. §-ának (2) bekezdése, valamint a 9/D. §-ának (1) bekezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva összege
2006. augusztus 31-ig 91 000 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 116 500 Ft/év, a doktori képzésben részt
vevők egy főre megállapított támogatási normatívája [2006. augusztus 31-ig 1 012 200 Ft/év, 2006.
szeptember 1-jétől ]1 092 600 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 2006. augusztus 31-ig 302 500 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 335 000 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés normatívája 2006. augusztus 31-ig 80 000 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 116 500 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport és kulturális tevékenység normatívája 2006. augusztus 31-ig 7820 Ft/év, 2006. szeptember 1-jétől 11 650 Ft/év.”
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3/2. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 11. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

„(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/E. §-a alapján az egyetemi
tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye [.… ] 2006. április 1-jétől 416 500 forint.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/2. (1238. sz. jav. - 51.§), 25/1. (1238. sz. jav. - 59.§(1)),
25/2. (1238. sz. jav. - 60.§(1)), 25/3. (1238. sz. jav. - 61.§(1)), 25/4. (1238. sz. jav. - 61.§(2)), 31/1. (1238. sz. jav. - 76.§), 32/1.
(1238. sz. jav. - új87.§), 53/11. (1238. sz. jav. - 101.§(7)), 262/5. (1238. sz. jav. - 22.mell.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1238. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

5/1. Török Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/322. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 254. és 1471. pontjai) a törvényjavaslat 13. § kiegészítését javasolja a következő új (4) bekezdés felvételével:
„(4) A Turisztikai célelőirányzat (XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 1. alcím, 5. jogcím-csoport)
5%-át az ifjúsági turizmus céljára kell fordítani. Az Országgyűlés felhatalmazza az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztert és a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős
tárca nélküli minisztert, hogy - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - 2005. február 28-ig együttes
rendeletben határozzák meg a Turisztikai célelőirányzat ifjúsági turizmus céljára fordítandó része felhasználásának részletes szabályait.”
Indokolás a T/17700/956. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Ifjúsági bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Idegenforgalmi bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

5/2. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 14. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

„(3) A pénzügyminiszter és a belügyminiszter a normatív hozzájárulásokat és – az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése kivételével – a normatív állami támogatásokat, valamint a Belterületi
utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása jogcímű központosított előirányzatot, a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az Áht. 64. §-a (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján, továbbá az 52. § (1) bekezdése
szerinti államháztartási tartalékot önkormányzatonként és jogcímenként együttes rendeletben hirdeti ki
az Áht. 64. §-ának (3) bekezdése szerint.”
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Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

5/3. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 17. § módosítását javasolja:

„17. § Az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint megállapított, az állami támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásnak és támogatásnak minősül az e törvény 3. számú melléklet 3., 6., 8.
és 11. b)-22., pontja és a 4. számú melléklet B) II. c) pontja, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1.[,]
és 3. [és 4. ]pontja, II. rész 3. pontja, továbbá III. és IV. része szerinti előirányzatok együttes összege.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

6/1. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/62. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 6. pontja) a törvényjavaslat 19. § (3) bekezdés
kiegészítését javasolják a következő új e) pont felvételével:
/(3) A megyei illetékhivatal, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által beszedett, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott illetéknek a központi költségvetés bevételi részesedésével és a (2) bekezdés alapján a megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel/
„e) Amennyiben a megyei illetékhivatal, valamint a Fővárosi IIletékhivatal a b) pont szerinti Kincstári
országos összesítés alapjául szolgáló illeték bevételi hányad kincstári számla javára történő átutalását a
külön jogszabályban meghatározott határidőig nem teljesíti, a megyei önkormányzatot, illetve a Fővárosi Önkormányzatot kamatfizetési kötelezettség terheli az esedékesség napjától az átutalás teljesítéséig. A kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, amelyet a Kincstár a megyei önkormányzatot,
illetve a Fővárosi Önkormányzatot a b) pont szerint megillető összegből visszatart.”
Indokolás a T/17700/1154. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

6/2. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 23. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

„(2) Az e törvény 5. számú melléklet 7., 10., 18., 23., 24. és 27. pontja, a 6. számú melléklet 1. pont-ja,
a 7. számú melléklet, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1.[,] és 3. [és 4. ]pontja, II. rész 3. pontja,
továbbá a III., IV. és V. része alapján számított előirányzatok folyósítása az Áht. 101. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint, nettó finanszírozás keretében történik.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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7/1. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/882. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/1. pontja) a törvényjavaslat 25. § (1) bekezdés módosítását javasolják:
„(1) A Kincstár az E. Alap részére
a) a XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 10. cím, 4.
Gyermekgondozási díj alcím, továbbá a 11. cím, 3. alcím, 1. Közgyógyellátás jogcím-csoport előirányzatból a folyósító szerv által benyújtott és a pénzügyminiszter által jóváhagyott finanszírozási terv
alapján,
b) a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 26. cím, 2. alcím, 4. Központi költségvetésből járulék címen
átadott pénzeszköz jogcím-csoport előirányzatból február hónaptól kezdődően havonta az előirányzat
egy-tizenegyed részének megfelelő összegével
[a folyósító szerv által benyújtott és a pénzügyminiszter által jóváhagyott finanszírozási terv
alapján] finanszírozást teljesít.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1172. sz. jav. - 4.§(1)), 31/3. (1172. sz. jav. - 79.§),
33/1. (1172. sz. jav. - 88.§(2)Áht.12/B.§(2)), 40/5. (1172. sz. jav. - 92.§(2)Tny.50.§), 53/12. (1172. sz. jav. - 101.§új(8)), 63/1.
(1172. sz. jav. - 103.§(3)), 63/2. (1172. sz. jav. - 103.§(4)), 65/4. (1172. sz. jav. - 106.§új(3)), 66/5. (1172. sz. jav. - új115.§),
227/7. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc), 227/9. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc2.jcs), 227/11. (1172. sz. jav.
- 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc2.jcs3.jc), 227/19. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc1.jcs1.jc), 227/21. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc1.jcs2.jc), 227/24. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc4.jcs), 227/28. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím11.alc1.jcs), 227/30. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím11.alc3.jcs), 262/3. (1172. sz. jav. 12.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1172. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

7/2. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 27. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„(1) Az Áht. 18/B. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (a továbbiakban: EMOGA) Garancia Részlegtől érkező közvetlen, piaci támogatások, az – [EU] Európai Unió
által a hatályos közösségi jogszabályok alapján utólagosan megtérítendő vagy értékesítésből befolyó –
intervenciós intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések, valamint a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben (a
továbbiakban: NVT) foglalt támogatások [EU] Európai Unió által finanszírozott része (a továbbiakban: agrártámogatások) teljesítéséhez a központi költségvetés a Kincstár útján kamatmentes hitelt
nyújt.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/1. (1243. sz. jav. - 32.§(4)), 20/12. (1243. sz. jav. 50.§(17)), 24/3. (1243. sz. jav. - 58.§(1)), 28/3. (1243. sz. jav. - 68.§(6)), 31/4. (1243. sz. jav. - 85.§(1)felv.), 66/2. (1243. sz. jav. 109. §(1)), 68/1. (1243. sz. jav. - 117.§), 68/2. (1243. sz. jav. - 118.§(1)felv.), 69/1. (1243. sz. jav. - 118.§(3)felv.), pontjaiban
foglaltakkal.
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Indokolás a T/17700/1243. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

7/3. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 30. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

„(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegészítő támogatásra jogosult. A (3) bekezdés alapján kiszámított támogatási összeg – függetlenül az igénybe
vett közoktatási szolgáltatás számától –, [................] 128 970 forint/év minden valós ellátott gyermek,
illetve tanuló után, amely a fenntartó egyházat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban részt vevők – a 3. számú melléklet
15., 16. a)-d) és 17. a) pontjaiban figyelembe vehető – létszáma alapján. E kiegészítő támogatásra az
egyház a felsőoktatási intézménye gyakorló intézményében oktatottjai után nem jogosult.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7/4. (1245. sz. jav. - 30.§(3)), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1245. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

7/4. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 30. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

„(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a Nek. tv. 47. §-ának (4) és (13) bekezdése alapján fenntartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek. tv. 47.
§-ának (10)-(12) bekezdése szerint minden valós ellátott gyermek, illetve oktatott tanuló után
[.....................] 128 970 forint/év kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult, az így figyelembe vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban,
gyógypedagógiai oktatásban részt vevők – a 3. számú melléklet 15., 16. a)-d) és 17. a) pontjaiban figyelembe vehető – létszáma alapján.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7/3. (1245. sz. jav. - 30.§(2)), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1245. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

7/5. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 30. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

„(4) A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi
jogi személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei szerint
kiegészítő támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. számú melléklet 11. b)-k) és 12-14. pontjaiban
megállapított normatíva [..........] 35,5 %-a.”
Indokolás a T/17700/1246. számon.
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

8/1. Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/17700/575. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 22. pontja) a törvényjavaslat 30. § (6) bekezdés módosítását javasolja:
„(6) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény,
szolgáltatás nem állami fenntartója 2006. évben akkor részesülhet normatív hozzájárulásban, ha [az a
Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 30. §-ának (6)
bekezdésében foglaltaknak megfelel] a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat, működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozások engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről
szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti működési engedéllyel 2006. január 1-jén rendelkezik. Kivételt képeznek ez alól a demens betegek ellátását biztosító intézmény-fenntartók, amelyek akkor jogosultak normatív hozzájárulásra, ha
a) a demens ellátásra vonatkozó működési engedély iránti kérelmüket 2006. január 31-éig benyújtják
és azt 2006. év folyamán megkapják, vagy
b) az EU Strukturális Alapjaiból származó pénzeszköz felhasználásával valósították meg az intézményfejlesztést, és 2006. év folyamán működési engedéllyel rendelkeznek.
További fenntartók akkor jogosultak a területi kiegyenlítő rendszerből támogatásra, ha a biztosított
szolgáltatás szakmai, minőségi jellemzői és működésének szakmai-gazdasági hatékonysága alapján - a
szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe véve, a szociális ágazat irányításáért felelős miniszter
döntése szerint - a területi kiegyenlítő rendszerbe befogadásra kerül.”
Indokolás a T/17700/1202. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

10/1. Keller László képviselő - kapcsolódva a T/17700/828. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 15. pontja) a törvényjavaslat 30. § (7) bekezdés módosítását javasolja:
„(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] január 31-én 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 feladatmutató (férőhelyszám, 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/17700/1014. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;

- 13 -

az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

10/2. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 30. § (7) bekezdés b) pont módosítását

javasolja:
/(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/
„b) normatíva-igényét 2006. szeptember 30-áig bejelenti a fenntartó székhelye szerinti illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának a normatív hozzájárulás igénylés alapjául szolgáló feladatmutató (férőhelyszám, az emelt színtű férőhelyek külön megjelölésével, ellátotti szám, szolgálat)
és az igénybevétel 2007. évi várható időtartamának feltüntetése mellett.”
Indokolás a T/17700/1234. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

11/1. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/529. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 9. pontja) a törvényjavaslat 30. § kiegészítését javasolják a következő új (9) bekezdés felvételével:
„(9) Az (1) bekezdés g)-h) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás, valamint a (4) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatás feltételei megállapításának, folyósításának és felhasználásának ellenőrzésére a XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 9.
cím, 12. alcím, 3. jogcím-csoport, Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím előirányzat terhére a Kormány által meghatározott összeg használható fel.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15/1.
kal.

(1149. sz. jav. - 30.§(14)),

pontjában foglaltak-

Indokolás a T/17700/1149. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a
Gazdasági bizottság ülésén egyetért, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet.

11/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 30. § kiegészítését javasolja a következő
új (9) bekezdés felvételével:
„(9) Az (1) bekezdés g)-h) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás, valamint a (4) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatás feltételei megállapításának, folyósításának és felhasználásának ellenőrzésére a XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 9.
cím, 12. alcím, 3. jogcím-csoport, Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím előirányzat terhére a Kormány által meghatározott összeg használható fel.”
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kal.

(1235. sz. jav. - 30.§(14)),

pontjában foglaltak-

Indokolás a T/17700/1235. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

15/1. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/529. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 9. pontja) a törvényjavaslat 30. § (14) bekezdés módosítását javasolják:
„(14) A Kincstár ellenőrzi:
- [és] az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont bevonásával a közoktatási célú,
- a Budapest Fővárosi Közigazgatási Hivatal Fővárosi Szociális és Gyámhivatala bevonásával a szociális célú,
[ellenőrzik] az (1)-(4) bekezdésben meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint kiegészítő támogatás igénylésének, felhasználásának jogszabályi feltételeit, az elszámolás szabályszerűségét.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 11/1.
kal.

(1149. sz. jav. - 30.§új(9)),

pontjában foglaltak-

Indokolás a T/17700/1149. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a
Gazdasági bizottság ülésén egyetért, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet.

15/2. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 30. § (14) bekezdés módosítását javasol-

ja:
„(14) A Kincstár ellenőrzi:
- [és] az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont bevonásával a közoktatási célú,
- a Kormány rendeletében meghatározott szakintézmény bevonásával a szociális célú,
[ellenőrzik] az (1)-(4) bekezdésben meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint kiegészítő támogatás igénylésének, felhasználásának jogszabályi feltételeit, az elszámolás szabályszerűségét.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 11/2.
kal.

(1235. sz. jav. - 30.§új(9)),

pontjában foglaltak-
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A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

20/1. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 32. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

„(4) A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző
alapítványok a [pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény] Ptv.
rendelkezései szerint, a 2006. évben az új Országgyűlés megalakulásának napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedően időarányosan részesülnek támogatásban az e célra fordítható keretből (I.
Országgyűlés fejezet, 8. cím).”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7/2. (1243. sz. jav. - 27.§(1)), 20/12. (1243. sz. jav. 24/3. (1243. sz. jav. - 58.§(1)), 28/3. (1243. sz. jav. - 68.§(6)), 31/4. (1243. sz. jav. - 85.§(1)felv.), 66/2. (1243. sz. jav. 109. §(1)), 68/1. (1243. sz. jav. - 117.§), 68/2. (1243. sz. jav. - 118.§(1)felv.), 69/1. (1243. sz. jav. - 118.§(3)felv.), pontjaiban
foglaltakkal.
50.§(17)),

Indokolás a T/17700/1243. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

20/2. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/17700/954. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 0/954/1/1., 0/954/1/2., 0/954/1/3., 0/954/1/4., 0/954/1/5., 0/954/1/6. és
0/954/1/7. pontjai) a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdés módosítását javasolja:
„(2) A Hitelgarancia Rt. az (1) bekezdés szerinti költségvetési viszontgaranciával a kis- és középvállalkozások, valamint a munkavállalói résztulajdonosi program megvalósítására – a Munkavállalói
Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény alapján – létrejövő szervezetek (e §-ban a
továbbiakban: vállalkozások) hitelintézetekkel szembeni, legfeljebb 15 év lejáratú hitelszerződésből,
bankgarancia-szerződésből, valamint termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoring szerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/3. (1144. sz. jav. - 39.§(4)), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1144. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

20/3. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/17700/954. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 0/954/1/1., 0/954/1/2., 0/954/1/3., 0/954/1/4., 0/954/1/5., 0/954/1/6. és
0/954/1/7. pontjai) a törvényjavaslat 39. § (4) bekezdés módosítását javasolja:
„(4) A Hitelgarancia Rt. által az (1) bekezdés szerinti költségvetési viszontgaraciával vállalt kezesség
mértéke vállalkozásonként nem haladhatja meg a 800,0 millió forintot, továbbá a hitelszerződés esetén
az adóst, illetve a bankgarancia-szerződés alapján a megbízót, lízing- és faktoring-szerződés esetén a
vállalkozást terhelő fizetési kötelezettség 80%-át.”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/2. (1144. sz. jav. - 39.§(2)), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1144. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

20/4. Gőgös Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/17700/950. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 40. pontja) a törvényjavaslat 40. § (3) bekezdés módosítását javasolja:
„(3) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások hitelintézetekkel szembeni, legfeljebb 15 éves lejáratú hitelszerződésből, bankgarancia-szerződésből, valamint termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi
lízing-szerződésből, továbbá faktoring szerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/5. (1049. sz. jav. - 40.§(5)), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1049. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

20/5.

Gőgös Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/17700/950. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 40. pontja) a törvényjavaslat 40. § (5) bekezdés módosítását javasolja:
„(5) A kezesség mértéke jogosultanként nem haladhatja meg a hitelszerződés, illetve a bankgaranciaszerződés szerinti kötelezettségek 80%-os mértékét. Az agrár- és vidékfejlesztési célú hitelszerződések
és bankgarancia-szerződések esetében a kötelezettségek éves átlagban nem haladhatják meg a 70%-os
mértéket és jogosultanként a 200,0 millió forintot, agrárintegrátorok esetén a 600,0 millió forintot.
Egyéb hitelszerződések és bankgarancia-szerződések, valamint termelési célú eszközbeszerzéshez
kapcsolódó pénzügyi lízing-szerződések, továbbá faktoring szerződések esetében e kötelezettségek
éves átlagban nem haladhatják meg a 70%-os mértéket és jogosultanként a 200,0 millió forintot.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/4. (1049. sz. jav. - 40.§(3)), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1049. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

20/6. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 46. § (1) bekezdés új 4. pont módosítását

javasolja:
/(1) Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:/
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„4. a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása előirányzatnál (IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet, 2. cím, 20. alcím),”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

20/7. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/479. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 117., 171., 1388., 1543. és 1693. pontjai) a
törvényjavaslat 46. § (1) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új 4. pont felvételével:
/(1) Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:/
„4. a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása előirányzatnál (IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet, 2. cím, 20. alcím),”
/a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 247/20.
takkal.

(1163. sz. jav. - 5.mell.20.),

pontjában foglal-

Indokolás a T/17700/1163. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

20/8. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/642. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1038. és 1514. pontjai) a törvényjavaslat
46. § (1) bekezdés 32. pont módosítását javasolják:
/(1) Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:/
„32. a családi pótlék, anyasági támogatás, gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, pénzbeli és egyszeri támogatás, apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti
díjának megtérítésénél, az életkezdési támogatásnál (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, 10. cím),”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 228/2. (1161. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.10.cím1.alc), 228/4.
(1161. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.10.címúj8.alc.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1161. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság;

- 18 az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

20/9. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/932. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/2., 33/1., 1514/1. és 1562/1. pontjai) a
törvényjavaslat 46. § (1) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új 41. pont felvételével:
/(1) Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:/
„41. a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítésénél (XIV. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 2. cím,
3. alcím)”
/a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól./
Indokolás a T/17700/1152. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

20/10. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/830. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 22. pontja) a törvényjavaslat 50. § kiegészítését javasolják a következő új (4) bekezdés felvételével:
„(4) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet,
24. cím, 3. Egységes adószámla bevezetésével kapcsolatos kiadások alcím előirányzata terhére a feladatmegosztásnak megfelelően fejezetek közötti átcsoportosítást hajtson végre.”
Indokolás a T/17700/1164. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

20/11. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/786. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 26. pontja) a törvényjavaslat 50. § kiegészítését javasolja a következő új
(14) bekezdés felvételével:
„(14) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási minisztert a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11.
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Beruházás alcím, 3. Felsőoktatási fejlesztési program jogcímcsoport jogcímei közötti előirányzatok átcsoportosítására, figyelembe véve a beruházások megvalósulását.”
Indokolás a T/17700/1186. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

20/12. A Költségvetési bizottság
solja:

a törvényjavaslat 50. § (17) bekezdés módosítását java-

- 19 „(17) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, hogy a [HEFOP] Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 1.2 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációja intézkedéshez kapcsolódó feladatellátással összefüggésben a XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium fejezeten belül a 2. cím és 3. cím között, a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő
járulékok és a dologi kiadások fejezetre összesített előirányzatait is érintő átcsoportosítást engedélyezzen.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7/2. (1243. sz. jav. - 27.§(1)), 20/1. (1243. sz. jav. - 32.§(4)),
24/3. (1243. sz. jav. - 58.§(1)), 28/3. (1243. sz. jav. - 68.§(6)), 31/4. (1243. sz. jav. - 85.§(1)felv.), 66/2. (1243. sz. jav. - 109. §(1)),
68/1. (1243. sz. jav. - 117.§), 68/2. (1243. sz. jav. - 118.§(1)felv.), 69/1. (1243. sz. jav. - 118.§(3)felv.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1243. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

22/1. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/830. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 22. pontja) a törvényjavaslat 50. § (19) bekezdés módosítását javasolja:
„(19) Az állami felsőoktatási intézmények – az Áht. 12/A. §-ában írt, a Kormány által meghatározott
feltételek és eljárási rend szerint – a költségvetésük terhére hosszú távú (legfeljebb húsz éves) kötelezettséget vállalhatnak felhalmozási célokra vagy beruházást helyettesítő szolgáltatás vásárlására. Az
ebből származó éves fizetési kötelezettségek együttes összege – bele nem értve a 2004-ben a Kormány
által elfogadott infrastruktúra-fejlesztési programokat megvalósító, valamint az energia-megtakarítás
érdekében eszközölt 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, bele nem értve a Kormány, illetve a Pénzügyminisztérium által már korábban jóváhagyott kötelezettségvállalásokat. Az ezt meghaladó átvállaláshoz a pénzügyminiszter egyetértése szükséges.”
Indokolás a T/17700/1188. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

22/2. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 51. § módosítását javasolja:

„51. § (1) A fejezetek [– ide nem értve az I-VI., a VIII., a XXX. és a XXXIII. fejezeteket], valamint
a Munkaerőpiaci Alap költségvetésében jóváhagyott fejezeti államháztartási tartalék előirányzata
[csak a Kormány engedélyével használható fel. Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a fejezeti államháztartási tartalék előirányzatainak fejezetek közötti átcsoportosítására.]
a) az illetmények 2006. évi javítására,
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b) a Kormány által engedélyezett egyéb célokra
használható fel.
(2) A fejezeti államháztartási tartalék előirányzata
a) a b) pontba nem tartozó fejezetek tekintetében a Kormány engedélyével használható fel. Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a fejezeti államháztartási tartalék fejezeten belüli, fejezetek, illetve az államháztartás alrendszerei közötti átcsoportosítására,
b) az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt jogcímen az I-VI., a VIII. és a XXX. fejezeteknél az illetményalap/alapilletmény emelése kihatásának megfelelően, az átlagos illetményszínvonal emelése nélkül, támogatásarányosan csoportosítható át. A XXXIII. fejezet a jóváhagyott fejezeti államháztartási
tartalék előirányzatának legfeljebb 15%-át csoportosíthatja át az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogcímen, saját hatáskörben. E fejezeteknél a fejezeti államháztartási tartalék fennmaradó előirányzatának
felhasználásáról a Kormány javaslata alapján az Országgyűlés határoz.
(3) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a 2006. évben a központi költségvetési szerveknél – ideértve a
társadalombiztosítási költségvetési szerveket is – és a fejezeti kezelésű előirányzatoknál a 2005. évivel
azonos összegű előirányzat-maradvány képződését kell elérni. A maradvány megállapításának módjára, összegének mérséklésére, fejezetenkénti meghatározására a Kormány kap felhatalmazást.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/2. (1238. sz. jav. - 11.§(3)), 25/1. (1238. sz. jav. - 59.§(1)),
25/2. (1238. sz. jav. - 60.§(1)), 25/3. (1238. sz. jav. - 61.§(1)), 25/4. (1238. sz. jav. - 61.§(2)), 31/1. (1238. sz. jav. - 76.§), 32/1.
(1238. sz. jav. - új87.§), 53/11. (1238. sz. jav. - 101.§(7)), 262/5. (1238. sz. jav. - 22.mell.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1238. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

24/1. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/288. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 24. pontja) a törvényjavaslat 52. § (1) bekezdés módosítását javasolják:
„(1) A helyi önkormányzati alrendszerben - országos átlagban - a működési célú központi költségvetési támogatások, hozzájárulások és az átengedett személyi jövedelemadó [3] 1,45 %-át kitevő államháztartási tartalékot kell képezni. Ennek önkormányzatonkénti mértéke:
a) a települési önkormányzatoknál a 4. számú melléklet A) pontja szerinti helyben maradó személyi
jövedelemadó [16,7] 10,95 %-a,
b) a megyei önkormányzatoknál a 4. számú melléklet B) [pontja] II. a) és b) pontja szerinti személyi
jövedelemadó részesedés [16,7] 10,95 %-a[, továbbá
c) valamennyi önkormányzatnál és a többcélú kistérségi társulásoknál a 14. § (3) bekezdésében
meghatározott rendeletben közzéteendő normatív hozzájárulások, támogatások és a normatívan
elosztott személyi jövedelemadó 0,9 %-a].”
Indokolás a T/17700/1156. számon.
A módosító javaslatot:

- 21 - támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

24/2. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 52. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

(1) A helyi önkormányzati alrendszerben - országos átlagban - a működési célú központi költségvetési
támogatások, hozzájárulások és az átengedett személyi jövedelemadó 3 %-át kitevő államháztartási
tartalékot kell képezni. Ennek mértéke:
a) a települési önkormányzatoknál a 4. számú melléklet A) pontja szerinti helyben maradó személyi
jövedelemadó [16,7] 5,59 %-a,
b) a megyei önkormányzatoknál a 4. számú melléklet B) pontja a) és b) pontja szerinti személyi jövedelemadó részesedés [16,7] 5,59 %-a[, továbbá].
[c) valamennyi önkormányzatnál és a többcélú kistérségi társulásoknál a 14. § (3) bekezdésében
meghatározott rendeletben közzéteendő normatív hozzájárulások, támogatások és a normatívan
elosztott személyi jövedelemadó 0,9 %-a.]
Indokolás a T/17700/1251. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

24/3. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 58. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„(1) A[ társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény] Tbj. 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összege 2006. évben 17 330 forint.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7/2. (1243. sz. jav. - 27.§(1)), 20/1. (1243. sz. jav. - 32.§(4)),
20/12. (1243. sz. jav. - 50.§(17)), 28/3. (1243. sz. jav. - 68.§(6)), 31/4. (1243. sz. jav. - 85.§(1)felv.), 66/2. (1243. sz. jav. - 109.
§(1)), 68/1. (1243. sz. jav. - 117.§), 68/2. (1243. sz. jav. - 118.§(1)felv.), 69/1. (1243. sz. jav. - 118.§(3)felv.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1243. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

25/1. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 59. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt
illetményalap [2006. … forint.]
a) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.
törvény, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozóknál 2006. január 1-jétől,
b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozóknál 2006. április 1jétől 36 800 forint.”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/2. (1238. sz. jav. - 11.§(3)), 22/2. (1238. sz. jav. - 51.§),
25/2. (1238. sz. jav. - 60.§(1)), 25/3. (1238. sz. jav. - 61.§(1)), 25/4. (1238. sz. jav. - 61.§(2)), 31/1. (1238. sz. jav. - 76.§), 32/1.
(1238. sz. jav. - új87.§), 53/11. (1238. sz. jav. - 101.§(7)), 262/5. (1238. sz. jav. - 22.mell.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1238. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

25/2. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 60. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2006. […] április 1-jétől 19 600 forint.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/2. (1238. sz. jav. - 11.§(3)), 22/2. (1238. sz. jav. - 51.§),
25/1. (1238. sz. jav. - 59.§(1)), 25/3. (1238. sz. jav. - 61.§(1)), 25/4. (1238. sz. jav. - 61.§(2)), 31/1. (1238. sz. jav. - 76.§), 32/1.
(1238. sz. jav. - új87.§), 53/11. (1238. sz. jav. - 101.§(7)), 262/5. (1238. sz. jav. - 22.mell.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1238. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

25/3. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 61. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

„(1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 103. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb bírói alapilletmény – 1. fizetési fokozat – 2006. [… …] április 1-jétől 339
000 forint.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/2. (1238. sz. jav. - 11.§(3)), 22/2. (1238. sz. jav. - 51.§),
25/1. (1238. sz. jav. - 59.§(1)), 25/2. (1238. sz. jav. - 60.§(1)), 25/4. (1238. sz. jav. - 61.§(2)), 31/1. (1238. sz. jav. - 76.§), 32/1.
(1238. sz. jav. - új87.§), 53/11. (1238. sz. jav. - 101.§(7)), 262/5. (1238. sz. jav. - 22.mell.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1238. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

25/4. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 61. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

„(2) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 46/D. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb ügyészi alapilletmény - 1. fizetési fokozat 2006. […….] április 1-jétől 339 000 forint.”
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25/1. (1238. sz. jav. - 59.§(1)), 25/2. (1238. sz. jav. - 60.§(1)), 25/3. (1238. sz. jav. - 61.§(1)), 31/1. (1238. sz. jav. - 76.§), 32/1.
(1238. sz. jav. - új87.§), 53/11. (1238. sz. jav. - 101.§(7)), 262/5. (1238. sz. jav. - 22.mell.), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/17700/1238. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

28/1. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/17700/935. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 30/1. és 960/1. pontjai) 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]
leghátrányosabb helyzetű 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.”
Indokolás a T/17700/1019. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

28/2. Dr. Tompa Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/935. számú módosító javaslathoz (T/17700/952. sz. ajánlás 1634/1. pontja) 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 új
induló munkahelyteremtő, önkormányzati és turisztikai fejlesztések támogatására kell fordítani. Ebből
regionális turisztikai célokra - területi megkötés nélkül - [300,0] 500,0 millió forint használható fel,
melynek legfeljebb 33 %-a fordítható rendezvények támogatására.”
Indokolás a T/17700/1034. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Idegenforgalmi bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Idegenforgalmi bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

28/3. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 68. § (6) bekezdés módosítását javasolja:

„(6) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek értékesítéséből 2006. évben várható költségvetési bevétel Kormány által meghatározott hányada a XV. Gazdasági és Köz-lekedési Minisztérium fejezet 25. cím, 2. alcím, 2. Energiafelhasználási hatékonyság javítása jogcím-csoport és a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 2. alcím, 9. Az üvegházhatású gázok kibocsá-
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7/2. (1243. sz. jav. - 27.§(1)), 20/1. (1243. sz. jav. - 32.§(4)),
20/12. (1243. sz. jav. - 50.§(17)), 24/3. (1243. sz. jav. - 58.§(1)), 31/4. (1243. sz. jav. - 85.§(1)felv.), 66/2. (1243. sz. jav. - 109.
§(1)), 68/1. (1243. sz. jav. - 117.§), 68/2. (1243. sz. jav. - 118.§(1)felv.), 69/1. (1243. sz. jav. - 118.§(3)felv.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1243. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

31/1. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 76. § módosítását javasolja:

„76. § (1) Az Ny. Alap és az E. Alap költségvetésében jóváhagyott fejezeti államháztartási tartalék
előirányzat a Kormány engedélyével kizárólag az Ny. Alapnál és az E. Alapnál használható fel.
(2) A jóváhagyott fejezeti államháztartási tartalék előirányzata a Kormány engedélyével
a) az illetmények/munkabérek 2006. évi javítására, és
b) egyéb célokra
fordítható.
(3) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a fejezeti államháztartási tartalék fejezeten belüli átcsoportosítására.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/2. (1238. sz. jav. - 11.§(3)), 22/2. (1238. sz. jav. - 51.§),
25/1. (1238. sz. jav. - 59.§(1)), 25/2. (1238. sz. jav. - 60.§(1)), 25/3. (1238. sz. jav. - 61.§(1)), 25/4. (1238. sz. jav. - 61.§(2)),
32/1. (1238. sz. jav. - új87.§), 53/11. (1238. sz. jav. - 101.§(7)), 262/5. (1238. sz. jav. - 22.mell.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1238. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

31/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 78. § kiegészítését javasolja a következő
új (3) bekezdés felvételével:
„(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon túl a külön jogszabályban foglalt gyógyszerrendelés érdekeltségi rendszere szerint is felhasználható a jogszabályokban foglalt előírások megszegésével rendelt
gyógyszer után folyósított társadalombiztosítási támogatás megtérített összege.”
Indokolás a T/17700/1236. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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31/3. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/882. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/1. pontja) a törvényjavaslat 79. § módosítását javasolják:
„79. § Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) az E. Alap gyógyító-megelőző
ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók részére a [tárgyévre vonatkozó
egyhavi] tizenharmadik havi illetmény[nek], illetve [személyi alapbérnek] munkabér [megfelelő külön juttatás] január havi kifizetéséhez kérelemre [a tárgyév] január hónap[já]ban előleget folyósíthat.
Az előleget az OEP a tárgyév február 1-jétől tizenegy havi egyenlő részletben vonja le az esedékes finanszírozási összegből.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1172. sz. jav. - 4.§(1)), 7/1. (1172. sz. jav. - 25.§(1)),
33/1. (1172. sz. jav. - 88.§(2)Áht.12/B.§(2)), 40/5. (1172. sz. jav. - 92.§(2)Tny.50.§), 53/12. (1172. sz. jav. - 101.§új(8)), 63/1.
(1172. sz. jav. - 103.§(3)), 63/2. (1172. sz. jav. - 103.§(4)), 65/4. (1172. sz. jav. - 106.§új(3)), 66/5. (1172. sz. jav. - új115.§),
227/7. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc), 227/9. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc2.jcs), 227/11. (1172. sz. jav.
- 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc2.jcs3.jc), 227/19. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc1.jcs1.jc), 227/21. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc1.jcs2.jc), 227/24. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc4.jcs), 227/28. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím11.alc1.jcs), 227/30. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím11.alc3.jcs), 262/3. (1172. sz. jav. 12.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1172. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

31/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 85. § (1) bekezdés felvezető szövege
módosítását javasolja:
(2) Az [illetékről szóló - módosított - 1990. évi XCIII. törvény ( a továbbiakban: ]Illeték tv.[)] 45.
§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7/2. (1243. sz. jav. - 27.§(1)), 20/1. (1243. sz. jav. - 32.§(4)),
20/12. (1243. sz. jav. - 50.§(17)), 24/3. (1243. sz. jav. - 58.§(1)), 28/3. (1243. sz. jav. - 68.§(6)), 66/2. (1243. sz. jav. - 109. §(1)),
68/1. (1243. sz. jav. - 117.§), 68/2. (1243. sz. jav. - 118.§(1)felv.), 69/1. (1243. sz. jav. - 118.§(3)felv.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1243. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

32/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 87.
§-ben a Ktv. 49/F. § (1) bekezdés felvételével:
„A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

- 26 87.§ (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49/F. §ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A köztisztviselő a munkáltató által természetben nyújtott kedvezményes étkeztetésre vagy étkezési utalványra jogosult, kivéve azt az időtartamot, amelyre illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, ha a távollét időtartama meghaladja a harminc napot.
(2) A Ktv. 2. számú melléklete II. BESOROLÁSI OSZTÁLY illetménytáblájának 1-es fizetési fokozatához tartozó szorzószáma 2006. július 1-jétől 1,79-re, valamint a III. BESOROLÁSI OSZTÁLY
illetménytáblájának 1-es fizetési fokozatához tartozó szorzószáma 1,79-re, 2-es fizetési fokozatához
tartozó szorzószáma pedig 1,87-re változik.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/2. (1238. sz. jav. - 11.§(3)), 22/2. (1238. sz. jav. - 51.§),
25/1. (1238. sz. jav. - 59.§(1)), 25/2. (1238. sz. jav. - 60.§(1)), 25/3. (1238. sz. jav. - 61.§(1)), 25/4. (1238. sz. jav. - 61.§(2)),
31/1. (1238. sz. jav. - 76.§), 53/11. (1238. sz. jav. - 101.§(7)), 262/5. (1238. sz. jav. - 22.mell.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1238. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

33/1. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/882. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/1. pontja) a törvényjavaslat 88. § (2)
bekezdésben az Áht. 12/B. § (2) bekezdés módosítását javasolják:
/(2) Az Áht. a következő 12/B. §-sal egészül ki:/
„(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás a központi költségvetés, a társadalombiztosítás működési
költségvetései és az elkülönített állami pénzalapok kötelezettségvállalásainak alábbi fajtáira terjed ki:
a) beruházás,
b) eszköz felújítása, karbantartása,
c) eszköz üzemeltetése,
d) szolgáltatásvásárlás,
e) bérleti ügyletek.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1172. sz. jav. - 4.§(1)), 7/1. (1172. sz. jav. - 25.§(1)),
31/3. (1172. sz. jav. - 79.§), 40/5. (1172. sz. jav. - 92.§(2)Tny.50.§), 53/12. (1172. sz. jav. - 101.§új(8)), 63/1. (1172. sz. jav. 103.§(3)), 63/2. (1172. sz. jav. - 103.§(4)), 65/4. (1172. sz. jav. - 106.§új(3)), 66/5. (1172. sz. jav. - új115.§), 227/7. (1172. sz. jav.
- 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc), 227/9. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc2.jcs), 227/11. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc2.jcs3.jc), 227/19. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc1.jcs1.jc), 227/21. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc1.jcs2.jc), 227/24. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc4.jcs), 227/28. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím11.alc1.jcs), 227/30. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím11.alc3.jcs), 262/3. (1172. sz. jav. 12.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1172. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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39/1. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/17700/110. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 132. és 148. pontjai) a törvényjavaslat 89. § elhagyását javasolja:
[A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény módosítása
89. §(1) A frekvenciagazdálkodásról szóló – módosított – 1993. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 5/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Tanács javaslatot tesz a Kormánynak az info-kommunikáció (informatika-hírközlésmédia) területén:
a) az információs társadalom kialakításának programjával, az információs kultúra elterjesztésével, az információs társadalomra vonatkozó stratégiai döntésekkel;
b) a kutatás-fejlesztés irányvonalának meghatározásával, valamint
c) a társadalmi szemléletmód és kultúra terjesztésével kapcsolatban, továbbá
d) a hírközlés piaci szabályozásának kialakítására, a piacon működők esélyegyenlőségének elősegítésére;
e) a kormányzati és a polgári frekvenciagazdálkodás összhangjának biztosítására;
f) a rádió-távközlési világ- és körzeti értekezleteken képviselendő magyar álláspontra.
„(2) Az Ftv. 5/A. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (4)-(9)
bekezdés megjelölése (5)-(10) bekezdésre változik:
„(4) A Tanács javaslatát, illetve véleményét a miniszter –egyetértésével, támogató javaslatával
vagy észrevételével – továbbítja a Kormányhoz.”]
Indokolás a T/17700/1135. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

40/1. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/17700/831. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 33. pontja) a törvényjavaslat 90. § kiegészítését javasolja a következő új (3)
bekezdésben a Priv. tv. 72/A. § felvételével:
„(3) A Priv. tv. 72/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„72/A. § A Magyar Villamosművek Rt. részesedése a Paksi Atomerőmű Rt.-ben, valamint a MAVIR
Magvar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt.-ben nem lehet alacsonyabb 99%-nál .”
Indokolás a T/17700/1136. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

40/2. Jüttner Csaba, Gulyás József és dr. Mézes Éva képviselők - kapcsolódva a
T/17700/135. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 567. és 1464. pontjai) a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 92. §-ban a Gyvt. felvételével:
„92. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
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egyszeri támogatást folyósít.
(2) Az egyszeri támogatás gyermekenkénti összege 2006. évben 10 000 forint. A 2006. évet követően
az egyszeri támogatás összegének emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42/1. (1183. sz. jav. - új98.§), 228/1.
1.mell.XXIV.fej.10.cím1.alc), 228/3. (1183. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.10.cím7.alc), pontjaiban foglaltakkal.

(1183. sz. jav. -

Indokolás a T/17700/1183. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

40/3. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 92.
§-ban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény felvételével:
„A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
92. § A személyi jövedelemadóról szóló - módosított - 1995. évi CXVII. törvény 6. számú melléklete
II. Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek fejezetének C) Tevékenységek pontja a következő 3. alponttal egészül ki:
„3. A külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/4. (1244. sz. jav. - új92.§Tao.8.§(5)a)), 53/9.
jav. - 101.§(1)), 53/13. (1244. sz. jav. - 101.§új(8)), pontjaiban foglaltakkal.

(1244. sz.

Indokolás a T/17700/1244. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

40/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 92.
§-ban a Tao. felvételével:
„A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról
92. § (1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló - módosított - 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 8. §-a (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/Az (1) bekezdés j) pontjának alkalmazásában/
„a) kötelezettség a kapott kölcsön, a zárt körben forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír miatt fennálló tartozás és a váltótartozás (kivéve a szállítói tartozás kiegyenlítése miatt fennálló
váltótartozást), valamint minden más, a mérlegben kimutatott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak, illetve váltótartozásnak nem minősülő kötelezettség, amelyre az adózó az eredménye terhére ka-
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(2) A Tao. 22. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó - a (9) bekezdésben foglalt
adókedvezmény mellett - a szoftverfejlesztő alkalmazására tekintettel elszámolt bérköltség 15 százalékának megfelelő összegű adókedvezményt vehet igénybe az adóévben és az azt követő három adóévben egyenlő részletekben, azzal, hogy a megelőző adóév(ek)ben - adó hiányában - nem érvényesített
adókedvezmény az említett időszakon belül igénybe vehető. Az adókedvezmény az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű (de
minimis) támogatásnak minősül.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/3. (1244. sz. jav. - új92.§szja6.sz.II), 53/9. (1244. sz. jav.
- 101.§(1)), 53/13. (1244. sz. jav. - 101.§új(8)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1244. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

40/5. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/882. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/1. pontja) a törvényjavaslat 92. § (2)
bekezdésben a Tny. 50. § elhagyását javasolják:
„(2) [A Tny. 50. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Megözvegyülés esetén az ideiglenes özvegyi nyugdíj 2006. január 1-jétől ötvenöt, 2007. január 1-jétől hatvan százaléka annak az öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.
(2) Az özvegyi nyugdíj mértéke
a) a 47. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti feltétellel rendelkező, de saját jogú nyugellátásban
nem részesülő özvegy esetében 2006. január 1-jétől ötvenöt, 2007. január 1-jétől hatvan százaléka,
b) a 47. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti feltétellel rendelkező és egyidejűleg saját jogú nyugellátásban részesülő, továbbá a 47. § (2) bekezdés c) pont szerinti feltétellel rendelkező özvegy esetében harminc százaléka
annak az öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjnak, amely az elhunytat halála
időpontjában megillette, vagy megillette volna.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti mértékben megállapított özvegyi nyugdíj helyett harmincszázalékos mértékű özvegyi nyugdíjat kell megállapítani attól az időponttól, amelytől az özvegy
saját jogú nyugellátásban részesül. A (2) bekezdés b) pontja szerint megállapított özvegyi nyugdíj az özvegy saját jogú nyugdíjának összegére tekintet nélkül jár.”]”
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31/3. (1172. sz. jav. - 79.§), 33/1. (1172. sz. jav. - 88.§(2)Áht.12/B.§(2)), 53/12. (1172. sz. jav. - 101.§új(8)), 63/1. (1172. sz. jav. 103.§(3)), 63/2. (1172. sz. jav. - 103.§(4)), 65/4. (1172. sz. jav. - 106.§új(3)), 66/5. (1172. sz. jav. - új115.§), 227/7. (1172. sz. jav.
- 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc), 227/9. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc2.jcs), 227/11. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc2.jcs3.jc), 227/19. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc1.jcs1.jc), 227/21. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc1.jcs2.jc), 227/24. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc4.jcs), 227/28. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím11.alc1.jcs), 227/30. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím11.alc3.jcs), 262/3. (1172. sz. jav. 12.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/17700/1172. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

40/6. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/856. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 1302/1., 1733/1. és 1738/1. pontjai) a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 94. §-ában a Tbj. felvételével:
„A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása
94. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 27. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A társas vállalkozás a biztosított társas vállalkozó után a 19. § (1) bekezdésében meghatározott
társadalombiztosítási járulékot fizet. A társadalombiztosítási járulék alapja: a társas vállalkozó részére
a személyes közreműködésre tekintettel kifizetett (elszámolt) járulékalapot képező jövedelem, de legalább havi átlagos szinten a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér másfélszerese, a minimálbért el nem érő járulékalap esetén a minimálbér. Ha a járulékfizetési kötelezettség
egy teljes naptári hónapon át nem áll fenn, egy naptári napra a járulékalap, illetőleg az előzőek szerint
meghatározott minimálbér összegének harmincad részét kell figyelembe venni.”
(2) A Tbj. 28. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 27. §-ban meghatározott járulékalap alsó és a 24. §-ban meghatározott felső határát azzal az
időszakkal arányosan (a minimálbér, illetőleg a minimálbér másfélszeres összegének harmincad részével, illetve a járulékfizetési felső határ napi összegével) csökkenteni kell, amely alatt a társas vállalkozó
a) táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban,
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül - kivéve, ha a
gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj fizetésének időtartama alatt
vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja -,
b) fogvatartott,
c) ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként a kamarai tagság szünetel.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott körülmények a naptári hónap teljes tartamán át
nem állnak fenn, a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra az előzőek szerinti
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és a járulékfizetési felső határ naptári napi összegének szorzatával . Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a társas vállalkozó biztosítási jogviszonya a hónap közben kezdődött vagy szűnt meg.”
(3) A Tbj. 29. §-ának (1)-(2), (4)-(5) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A biztosított egyéni vállalkozó az Szja törvény 16. § (4) bekezdésében meghatározott vállalkozói
kivét, átalányadózó esetén az átalányadó alapját képező jövedelem, de legalább a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér másfélszeresének, a minimálbért el nem érő járulékalap
esetén a minimálbérnek megfelelő összeg után a 19. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű társadalombiztosítási járulékot fizet.
(2) A tételes átalányadózó esetében a társadalombiztosítási járulék alapja a minimálbér másfélszeresének a minimálbért el nem érő járulékalap esetén a minimálbérnek megfelelő összeg.”
„(4) Az egyéni vállalkozó az (1) bekezdés szerinti minimálbér alapulvételével nem köteles a társadalombiztosítási járulékot, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot fizetni arra az időtartamra, amelynek
tartama alatt
a) táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban,
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül - kivéve, ha a
gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj folyósításának tartama alatt
vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja -,
b) fogvatartott,
c) az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő, ha kamarai tagságát szünetelteti,
d) a (6) bekezdésben említett egyéni vállalkozó keresőképtelen.
(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott körülmények a naptári hónap teljes tartamán át nem
állnak fenn, a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra a minimálbér, illetőleg a
minimálbér másfélszeres összegének harmincad részét kell alapul venni. A járulékfizetési felső határt
csökkenteni kell a (4) bekezdésben meghatározott időtartamok naptári napjai és a járulékfizetési felső
határ naptári napi összegének szorzatával. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha az egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonya hónap közben kezdődött vagy szűnt meg .”
„(7) A tevékenységet kezdő egyéni vállalkozó a járulékfizetési kötelezettségének kezdő évében a 19. §
(1)-(3) bekezdésében meghatározott mértékű társadalombiztosítási, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér másfélszeresének megfelelő összege, a minimálbért el nem érő járulékalap esetén a
minimálbér összege után fizeti meg. Ez a rendelkezés nem alkalmazható a (6) bekezdésben említett
egyéni vállalkozóra.”
(4) ATbj. 29/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint adózó (továbbiakban: eva adózó) biztosított
egyéni vállalkozó a 19. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott járulékokat - a 29. §-ban meghatározott
járulékalaptól eltérően - a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér másfélszeresének megfelelő összeg, a minimálbért el nem érő járulékalap esetén a minimálbér után fizeti meg.”
(5) ATbj. 30. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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köteles megfizetni úgy, hogy ezeknek alapja - a 29. § (6) bekezdése szerinti egyéni vállalkozó kivételével - éves szinten legalább elérje a minimálbér másfélszeres összegének, a minimálbért el nem érő
járulékalap esetén a minimálbér naptári évre számított összegét, járulékbevallása kötelezettségének az
Art. 31. § (2) bekezdése szerint havonta tesz eleget.”„
Indokolás a T/17700/1174. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

41/1. Halmai Gáborné képviselő - kapcsolódva a T/17700/917. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 36/2., 36/5., 245/17. és 1361/1. pontjai) a törvényjavaslat 94. § helyébe javasolja:
„94. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló – módosított – 1997. évi CXL. törvény 92. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
[94. § (1) A közművelődési és közgyűjteményi szakterületek feladatellátásához az állami, önkormányzati felelősségvállalás közérdekű jellegéből fakadóan e törvény és az Ltv. által előírt kötelezettségek teljesítéséhez 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
előirányozni az e törvényben és Ltv.-ben meghatározott közvetlen állami feladatok ellátására, a
közművelődési és a közgyűjteményi feladatfinanszírozásra, a köz-gyűjtemények és a közművelődési intézmények telematikai, információs feladatainak ellátására, a 94. § (4) bekezdésében meghatározott képzés támogatására, amelyek mértékét az éves költségvetési törvény határozza meg.
(3) Az Országgyűlés, a minisztériumok, az országos hatáskörű szervek és az országos kisebbségi
önkormányzatok által fenntartott közművelődési és közgyűjteményi intézmények költségvetési
előirányzatait az éves költségvetési törvénynek a fenntartó szerinti fejezetében kell meghatározni.
(4) Az egyházak a tulajdonukban lévő kulturális örökség értékeinek megőrzéséhez, felújításához,
gyarapításához, továbbá levéltáraik, könyvtáraik, múzeumaik és közművelődési intézményeik
működéséhez az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű támogatásban részesülnek.]
92. § (1) A közművelődési és közgyűjteményi szakterületek feladatellátásához az állami, önkormányzati felelősségvállalás közérdekű jellegéből fakadóan e törvény és az Ltv. által előírt kötelezettségek
teljesítéséhez központi költségvetési hozzájárulás szükséges, amelyet a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben megjelenő normatív hozzájárulás, központosított előirányzat, valamint a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztérium fejezetében megjelenő előirányzatok tartalmaznak.
(2) A helyi önkormányzatok a közművelődéssel, a könyvtári ellátással, a kulturális javak védelmével,
a múzeumi és levéltári tevékenységgel kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvény szerint közművelődési és közgyűjteményi normatív költségvetési hozzájárulásban részesülnek, amelynek
jogcímeít és összegét az éves költségvetési törvény határozza meg.

- 33 (3) A központi támogatást a helyi önkormányzatok a mindenkori költségvetési törvényben a Belügyminisztérium költségvetési fejezetén belül a Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai címen,
a Normatív hozzájárulások alcímen az alábbiak szerint elkülönítve:
a) települési közművelődési és közgyűjteményi feladatokhoz jogcímen a települési önkormányzatok
összesen a (2) bekezdés szerinti normatív hozzájárulás összegének kétharmadát kapják, melyet állandó
népességszámuk alapján kell felosztani;
b) a megyei (fővárosi) közművelődési és közgyűjteményi feladatokhoz jogcímen a megyei (fővárosi)
önkormányzatok összesen a (2) bekezdés szerinti normatív hozzájárulás összegének egyharmadát kapják. A támogatás 33%-át egyenlő arányban, 67%-át pedig állandó népességszám alapján.
(4) A Belügyminisztérium költségvetési fejezetén belül a Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai címen, Központosított előirányzatok alcímen elkülönített Érdekeltségnövelő támogatást kell
biztosítani az önkormányzati könyvtárak állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra fejlesztéséhez, melynek mértékét az éves költségvetési törvény határozza meg.
(5) A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma költségvetési fejezetén belül támogatást kell előirányozni az e törvényben és Ltv.-ben meghatározott közvetlen állami feladatok ellátására, a közművelődési és a közgyűjteményi feladatfinanszírozásra, a közgyűjtemények és a közművelődési intézmények
telematikai, információs feladatainak ellátására, a 94. § (4) bekezdésében meghatározott képzés támogatására, amelyek mértékét az éves költségvetési törvény határozza meg.
(6) Az e törvény hatálya alá tartozó intézményekben teljes munkaidőben, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkavállalót megilleti az a jog, hogy - jogszabályban meghatározottak szerint - évenként,
az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű hozzájárulást vegyen igénybe dokumentum
(nyomtatott, hangzó, elektronikus) vásárlására, amelynek 2006. évi összege 20 000 forint/fő/év.
(7) Az Országgyűlés, a minisztériumok, az országos hatáskörű szervek és az országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott közművelődési és közgyűjteményi intézmények költségvetési előirányzatait az éves költségvetési törvénynek a fenntartó szerinti fejezetében kell meghatározni.
(8) Az egyházak a tulajdonukban lévő kulturális örökség értékeinek megőrzéséhez, felújításához, gyarapításához, továbbá levéltáraik, könyvtáraik, múzeumaik és közművelődési intézményeik működéséhez az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű támogatásban részesülnek.”
Indokolás a T/17700/1132. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

41/2. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/146. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 87. és 88. pontjai) a törvényjavaslat 95. §
elhagyását javasolják:
„[A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény módosítása
95. § A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló – az 1999. évi CVII. és a 2005. évi XXVI. törvénnyel módosított – 1997. évi
CXLII. törvény 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- 34 „(1) A tulajdonba adott ingatlant – a (2) bekezdés és a 22. § (2) bekezdése alapján tulajdonba
adott ingatlanok kivételével – a szerződés megkötésétől számított 15 éven belül nem lehet elidegeníteni és megterhelni. Az elidegenítési és terhelési tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba a KVI
javára be kell jegyezni.”]”
Indokolás a T/17700/1166. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

42/1.

Jüttner Csaba, Gulyás József és dr. Mézes Éva képviselők - kapcsolódva a
T/17700/135. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 567. és 1464. pontjai) a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 98. §-ban a Cst. felvételével:
„98.§ (1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) Amennyiben a tizennyolcadik életévét betöltött személynek rendszeres jövedelme van, úgy
a reá tekintettel, illetve a részére megállapított családi pótlék folyósítását a negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik.
(2) Szüneteltetni kell a családi pótlék folyósítását akkor is, ha a tárgyévet megelőző évben a családi
pótlékra jogosulttal közös háztartásban élő valamelyik szülő jövedelme a személyi jövedelemadó levonása után az évi 12 millió forintot meghaladta. Ezt a rendelkezést nem lehet alkalmazni, ha a családi
pótlékra jogosulttal együtt számítva háromnál több gyermek él a szülővel közös háztartásban. A jövedelem tárgyév közbeni jelentős változása esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint korrekcióval kell élni. E § szempontjából jövedelem alatt a személvi jövedelemadóról szóló törvény szerinti
adóköteles jövedelmet kell érteni.
(3) A családi pótlék szüneteltetése a 12. § a) pontja szerinti számítást nem érinti.”
(2) A Cst. 51. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/Felhatalmazást kap/
a) a Kormány arra, hogy a családtámogatási ellátások igénylésével, megállapításával, a családi pótlék
szünetelésével és a tárgyév közbeni korrekciójával, az ellátások folyósításával és a jogalap nélkül felvett ellátások visszafizetésével, megtérítésével, valamint az igényelbíráló szervek adatfeldolgozásával
kapcsolatos, továbbá a hatáskör átadásból adódó végrehajtási szabályokat rendeletben szabályozza;”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/2. (1183. sz. jav. - új92.§), 228/1.
1.mell.XXIV.fej.10.cím1.alc), 228/3. (1183. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.10.cím7.alc), pontjaiban foglaltakkal.

(1183. sz. jav. -

Indokolás a T/17700/1183. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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44/1.

Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/917. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 36/2., 36/5., 245/17. és 1361/1. pontjai) a törvényjavaslat 98. § kiegészítését
javasolja a következő új (1) bekezdés sel az Szht. 14. § (3) bekezdés felvételével:
„98. § (1) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló – módosított –
2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 14. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Az alaprész pénzeszközeiből támogatás nyújtható a szakképesítésért felelős miniszter által az Szt.
5. §-ának (3) bekezdése alapján működtetett kutató és fejlesztő-szolgáltató intézetnek a szakképzés
korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztéshez és központi programok kidolgozásához, valamint az általa szervezett szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók továbbképzéséhez, az országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez.
Az intézet a szakképzés fejlesztése érdekében nyilvános pályázatot írhat ki. Az alaprészből támogatás
adható a szakképzést szolgáló fejlesztéshez, a kiemelt oktatási programok kidolgozásához és megvalósításához.”
(2) Az Szht. 16. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az alaprész terhére tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak az oktatási miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter együttes döntése alapján meghatározott mértékig vállalható,
amely nem haladhatja meg a tárgyévi eredeti előirányzat 40 százalékát.”
Indokolás a T/17700/1193. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

44/2.

Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/63. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1756. pontja) a törvényjavaslat 99. § (2)
bekezdésben a Fát. 7. § (1) bekezdés d) pont módosítását javasolják:
/(2) A Fát. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/
/(1) Az árkiegészítés mértéke/
„d) a hatósági áras különjárati autóbusz-közlekedésben, az egy autóbusz által megtett utazási távolságnak megfelelően kilométerenként [1] 50 forint, legfeljebb napi [500] 10 000 forint.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/3.
pontjaiban foglaltakkal.

(1169. sz. jav. - 99.§új(7)),

53/10.

(1169. sz. jav. -

101.§(5)),

Indokolás a T/17700/1169. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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44/3.

Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/63. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1756. pontja) a törvényjavaslat 99. § kiegészítését javasolják a következő új (7) bekezdés felvételével:
„(7) A Fát. Mellékletének 12-14. pontjai helyébe az e törvény 23. számú mellékletének 9-10. pontjai
lépnek.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/2. (1169. sz. jav. - 99.§(2)Fát.7.§(1)d)), 53/10. (1169. sz.
pontjaiban foglaltakkal.

jav. - 101.§(5)),

Indokolás a T/17700/1169. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

51/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 100. § kiegészítését javasolja a következő
új (3) bekezdésben a KTIA tv. 13. § (3) bekezdés felvételével:
„(3) A KTIA tv. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 7. §-ban előírt kötelezettséget először a 2007. évi költségvetési törvényben kell érvényesíteni.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54/1. (1242. sz. jav. - 102.§(1)b)), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1242. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

53/1. Keller László képviselő - kapcsolódva a T/17700/846. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 53. pontja) a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 101. §ban a 2004. évi CXXXV. törvény 30. § (6) bekezdés felvételével:
„A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosítása
101. § A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 30. §-ának
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény,
szolgáltatás nem állami fenntartója 2006. évtől arra a szolgáltatóra, illetve intézményi férőhelyszámra
tekintettel jogosult 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 igényjogosultságnak további feltétele, hogy a fenntartó 2006. január 31-én működési engedéllyel rendelkezik a teljes bejelentett feladatmutató vonatkozásában.”„

- 37 Indokolás a T/17700/983. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

53/2. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/932. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/2., 33/1., 1514/1. és 1562/1. pontjai) a
törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 101. §-ban a 1998. évi LXXXIV. törvény 34.
§ (3) bekezdés felvételével:
„A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
101. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 34. §-ának (3) bekezdése a következő második mondattal egészül ki:
„A Magyar Államkincstár, illetőleg a 35. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott szervei vonatkozásában a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos eljárási cselekmények elektronikus ügyintézés keretében 2007. január 1-jétől gyakorolhatók.”„
Indokolás a T/17700/1171. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

53/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
101. §-ban a Rega-tv. 2. § 11-12. pontjának felvételével:
„A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása
101. § A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega-tv.) 2. §-ának 11-12.
pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. Közösségen belüli beszerzés: új gépjármű másik tagállamból történő behozatala, vagy egyéb módon történő bejuttatása, ahol az általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) megfizetése az általános
forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) 46. § (2) bekezdésének
b) pontja alapján történik;
12. importáló: az áfa-törvény szerinti importáló.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53/4. (1231. sz. jav. - új102.§), 53/5. (1231. sz. jav. 53/6. (1231. sz. jav. - új104.§), 53/7. (1231. sz. jav. - új105.§), 53/8. (1231. sz. jav. - új106.§), 63/4. (1231. sz. jav. 103.§új(5)-(6)), 65/5. (1231. sz. jav. - 106.§új(3)), pontjaiban foglaltakkal.
új103.§),

Indokolás a T/17700/1231. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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53/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
102. §-ban a Rega-tv. 3. § felvételével:
„102. § A Rega-tv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Adókötelezettséget keletkeztet a gépjármű forgalomba helyezése.
(2) Adókötelezettséget keletkeztet továbbá
a) a gépjármű importálása,
b) a gépjármű Közösségen belüli beszerzése,
c) a gépjármű átalakítása,
feltéve, hogy annak közvetlen következményeként a gépjárművet forgalomba helyezik.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53/3. (1231. sz. jav. - új101.§), 53/5. (1231. sz. jav. új103.§), 53/6. (1231. sz. jav. - új104.§), 53/7. (1231. sz. jav. - új105.§), 53/8. (1231. sz. jav. - új106.§), 63/4. (1231. sz. jav. 103.§új(5)-(6)), 65/5. (1231. sz. jav. - 106.§új(3)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1231. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

53/5. A Költségvetési

bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
103. §-ban a Rega-tv. 4. § felvételével:
„103. § A Rega-tv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az adó alanya az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet,
akinek (amelynek) a nevére a forgalomba helyezést kezdeményezik.
(2) Ha a forgalomba helyezés a gépjármű importjának közvetlen következményeként valósul meg, az
adó alanya az importáló.
(3) Ha a forgalomba helyezés Közösségen belüli beszerzés közvetlen következményeként valósul
meg, az adó alanya az áfa fizetésére kötelezett személy.
(4) Ha a forgalomba helyezésre átalakítás miatt kerül sor, az adó alanya a gépjármű tulajdonosa.
(5) Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk arányában minősülnek adóalanyoknak. Az adó megfizetéséért a tulajdonostársak egyetemlegesen felelnek.
(6) Ha az adóalany székhelye, állandó telephelye vagy lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye
külföldön van, az adó alanya köteles az adókötelezettség teljesítése érdekében belföldön lakóhellyel
vagy székhellyel rendelkező, az Art.-ban meghatározott pénzügyi képviselőt meghatalmazni (a továbbiakban: képviselő). A képviselő az adókötelezettség teljesítéséért az
adóalannyal egyetemlegesen felelős.”„
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Indokolás a T/17700/1231. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

53/6. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
104. §-ban a Rega-tv. 6. § felvételével:
„104. § A Rega-tv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az adófizetési kötelezettség a 3. § (1) bekezdése szerinti esetben legkésőbb a forgalomba helyezés időpontjában keletkezik.
(2) Az adófizetési kötelezettség
a) a 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben a vámjogi szabadforgalomba bocsátásról szóló határozat közlésének napján,
b) a 3. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti esetben az áfafizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában,
c) a 3. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti esetben az átalakítás napján, de legkésőbb a forgalomba
helyezés időpontjában
keletkezik.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53/3. (1231. sz. jav. - új101.§), 53/4. (1231. sz. jav. új102.§), 53/5. (1231. sz. jav. - új103.§), 53/7. (1231. sz. jav. - új105.§), 53/8. (1231. sz. jav. - új106.§), 63/4. (1231. sz. jav. 103.§új(5)-(6)), 65/5. (1231. sz. jav. - 106.§új(3)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1231. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

53/7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
105. §-ban a Rega-tv. 7. § felvételével:
„105. § A Rega-tv. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adót - az adóhatósághoz történt bejelentést követően - az adóigazolás kiváltásának időpontjában a 4. § (1) bekezdése szerinti adóalanynak értékesítő, vagy azt megelőző bármely értékesítő is megfizetheti, feltéve, hogy az értékesítő belföldön székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, vagy állandó lakóhellyel rendelkezik, és az általános forgalmi adó alanya. Az így megfizetett adó, mint más nevében
és javára megfizetett összeg, nem tartozik bele a forgalomba helyezést megelőzően teljesített értékesítések, illetve az import áfa alapjába, feltéve, hogy az adó összegét az adót megfizető személy nyilvántartásában elszámolási kötelezettségként szerepelteti. Nem része az adó az import, illetve a Közösségen belüli beszerzés áfa alapjának akkor sem, ha a 4. § (2), illetve (3) bekezdése szerinti adóalany és a
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adó az áfa alapjába abban az esetben, ha a gépjármű e törvény szerinti átalakítása áfafizetési kötelezettséget keletkeztet.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53/3. (1231. sz. jav. - új101.§), 53/4. (1231. sz. jav. 53/5. (1231. sz. jav. - új103.§), 53/6. (1231. sz. jav. - új104.§), 53/8. (1231. sz. jav. - új106.§), 63/4. (1231. sz. jav. 103.§új(5)-(6)), 65/5. (1231. sz. jav. - 106.§új(3)), pontjaiban foglaltakkal.
új102.§),

Indokolás a T/17700/1231. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

53/8. A Költségvetési

bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
106. §-ban a Rega-tv. 9. § (6) bekezdés felvételével:
„106. § A Rega-tv. 9. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (6) bekezdés
jelölése (7) bekezdésre változik:
„(6 )A közlekedési igazgatási hatóság a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a tárgyhónapban forgalomba helyezett, e törvény alkalmazásában személygépkocsinak és motorkerékpárnak minősülő
gépjárművekről az adóhatóság részére adatot szolgáltat a következő tartalommal:
a) a gépjármű rendszáma, alvázszáma, motorszáma;
b) a forgalomba helyezés időpontja.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53/3. (1231. sz. jav. - új101.§), 53/4. (1231. sz. jav. új102.§), 53/5. (1231. sz. jav. - új103.§), 53/6. (1231. sz. jav. - új104.§), 53/7. (1231. sz. jav. - új105.§), 63/4. (1231. sz. jav. 103.§új(5)-(6)), 65/5. (1231. sz. jav. - 106.§új(3)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1231. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

53/9. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 101. § (1) bekezdés módosítását javasol-

ja:
„(1) E törvény – a (2)-[(7)](8) bekezdésben foglaltak kivételével – 2006. január 1-jén lép hatályba.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/3. (1244. sz. jav. - új92.§szja6.sz.II), 40/4. (1244. sz. jav.
- új92.§Tao.8.§(5)a)), 53/13. (1244. sz. jav. - 101.§új(8)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1244. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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53/10. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/63. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1756. pontja) a törvényjavaslat 101. § (5)
bekezdés módosítását javasolják:
„(5) E törvény 99. §[-ával megállapított, a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII.
törvény rendelkezései és a melléklete 1-8. pontjai] (1)-(6) bekezdései 2006. július 1-jén lépnek hatályba.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/2.
jav. - 99.§új(7)), pontjaiban foglaltakkal.

(1169. sz. jav. - 99.§(2)Fát.7.§(1)d)),

44/3.

(1169. sz.

Indokolás a T/17700/1169. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

53/11. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 101. § (7) bekezdés módosítását java-

solja:
„(7) E törvény 87. §-ával megállapított, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 2006. [… ] április 1-jén lépnek hatályba.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/2. (1238. sz. jav. - 11.§(3)), 22/2. (1238. sz. jav. - 51.§),
25/1. (1238. sz. jav. - 59.§(1)), 25/2. (1238. sz. jav. - 60.§(1)), 25/3. (1238. sz. jav. - 61.§(1)), 25/4. (1238. sz. jav. - 61.§(2)),
31/1. (1238. sz. jav. - 76.§), 32/1. (1238. sz. jav. - új87.§), 262/5. (1238. sz. jav. - 22.mell.), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1238. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

53/12. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/882. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/1. pontja) a törvényjavaslat 101. § kiegészítését javasolják a következő új (8) bekezdés felvételével:
„(8) E törvény 115. §-a 2006. július 1-én lép hatályba.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1172. sz. jav. - 4.§(1)), 7/1. (1172. sz. jav. - 25.§(1)),
31/3. (1172. sz. jav. - 79.§), 33/1. (1172. sz. jav. - 88.§(2)Áht.12/B.§(2)), 40/5. (1172. sz. jav. - 92.§(2)Tny.50.§), 63/1. (1172. sz.
jav. - 103.§(3)), 63/2. (1172. sz. jav. - 103.§(4)), 65/4. (1172. sz. jav. - 106.§új(3)), 66/5. (1172. sz. jav. - új115.§), 227/7. (1172.
sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc), 227/9. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc2.jcs), 227/11. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc2.jcs3.jc), 227/19. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc1.jcs1.jc), 227/21. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc1.jcs2.jc), 227/24. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc4.jcs), 227/28. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím11.alc1.jcs), 227/30. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím11.alc3.jcs), 262/3. (1172. sz. jav. 12.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1172. számon.
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

53/13. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 101. § kiegészítését javasolja a következő új (8) bekezdés felvételével:
„(8) E törvény 92. §-ával megállapított, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 8. §-a (5) bekezdésének a) pontja 2006. január 2-án lép hatályba.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/3. (1244. sz. jav. - új92.§szja6.sz.II), 40/4. (1244. sz. jav.
- új92.§Tao.8.§(5)a)), 53/9. (1244. sz. jav. - 101.§(1)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1244. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

54/1. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 102. § (1) bekezdés b) pont elhagyását

javasolja:
/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 51/1.
ban foglaltakkal.

(1242. sz. jav. - 100.§új(3)KTIAtv.13.§(3)),

pontjá-

Indokolás a T/17700/1242. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

60/1. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/932. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/2., 33/1., 1514/1. és 1562/1. pontjai) a
törvényjavaslat 102. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdés felvételével:
„(2) Nem lép hatályba a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény 28.
§-ának (12) bekezdése, valamint 17. §-ával megállapított a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20. §-a (2) bekezdésének második mondata.”
Indokolás a T/17700/1146. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
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63/1. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/882. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/1. pontja) a törvényjavaslat 103. § (3)
bekezdés elhagyását javasolják:
„(3) [Az e törvény 92. §-ával megállapított, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény 50. § (1) bekezdése, valamint (2) bekezdésének a) pontja szerinti
a) ötvenöt százalékos mértéket a 2005. december 31-e,
b) hatvan százalékos mértéket a 2006. december 31-e
utáni időponttól kezdődően megállapításra kerülő özvegyi nyugdíjakra kell alkalmazni.]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1172. sz. jav. - 4.§(1)), 7/1. (1172. sz. jav. - 25.§(1)),
31/3. (1172. sz. jav. - 79.§), 33/1. (1172. sz. jav. - 88.§(2)Áht.12/B.§(2)), 40/5. (1172. sz. jav. - 92.§(2)Tny.50.§), 53/12. (1172. sz.
jav. - 101.§új(8)), 63/2. (1172. sz. jav. - 103.§(4)), 65/4. (1172. sz. jav. - 106.§új(3)), 66/5. (1172. sz. jav. - új115.§), 227/7. (1172.
sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc), 227/9. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc2.jcs), 227/11. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc2.jcs3.jc), 227/19. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc1.jcs1.jc), 227/21. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc1.jcs2.jc), 227/24. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc4.jcs), 227/28. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím11.alc1.jcs), 227/30. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím11.alc3.jcs), 262/3. (1172. sz. jav. 12.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1172. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

63/2. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/882. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/1. pontja) a törvényjavaslat 103. § (4)
bekezdés elhagyását javasolják:
„[(4) Az e törvény 92. §-ával megállapított, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény 50. §-ának (1) bekezdése, valamint (2) bekezdésének a) pontja szerint megállapított özvegyi nyugdíjak mértékét 2006. január 1-jén 10 százalékkal ötvenöt százalékra, illetőleg
2007. január 1-jén az ellátás egy-tizennegyed részével hatvan százalékra kell emelni azzal, hogy
erről az emelésről nem kell határozatot hozni.]”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1172. sz. jav. - 4.§(1)), 7/1. (1172. sz. jav. - 25.§(1)),
31/3. (1172. sz. jav. - 79.§), 33/1. (1172. sz. jav. - 88.§(2)Áht.12/B.§(2)), 40/5. (1172. sz. jav. - 92.§(2)Tny.50.§), 53/12. (1172. sz.
jav. - 101.§új(8)), 63/1. (1172. sz. jav. - 103.§(3)), 65/4. (1172. sz. jav. - 106.§új(3)), 66/5. (1172. sz. jav. - új115.§), 227/7. (1172.
sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc), 227/9. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc2.jcs), 227/11. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc2.jcs3.jc), 227/19. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc1.jcs1.jc), 227/21. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc1.jcs2.jc), 227/24. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc4.jcs), 227/28. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím11.alc1.jcs), 227/30. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím11.alc3.jcs), 262/3. (1172. sz. jav. 12.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

63/3. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 103. § kiegészítését javasolja a következő új (5) bekezdés felvételével:
„(5) Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIX. törvény 21. §-ával módosított, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 71. § (2) bekezdésének a) pontjában „az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és/vagy az
önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárba” szövegrész helyébe „az önkéntes kölcsönös önsegélyező
pénztárba” szövegrész lép.”
Indokolás a T/17700/1229. számon.
A módosító javaslatot:
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

63/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 103. § kiegészítését javasolja a következő
új (5)-(6) bekezdés felvételével:
„(5) A Rega-tv-nek e törvénnyel megállapított rendelkezéseit e törvény hatálybalépését követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.
(6) Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló
2005. évi CXIX. törvény 48. §-a, a 49. §-ában a Rega-tv. 8. § (1) bekezdésének második mondata, valamint a 184. § (2) bekezdésének a Rega-tv. 6. § (2) bekezdését hatályon kívül helyező rendelkezése
nem lép hatályba.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53/3. (1231. sz. jav. - új101.§), 53/4. (1231. sz. jav. új102.§), 53/5. (1231. sz. jav. - új103.§), 53/6. (1231. sz. jav. - új104.§), 53/7. (1231. sz. jav. - új105.§), 53/8. (1231. sz. jav. új106.§), 65/5. (1231. sz. jav. - 106.§új(3)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1231. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

65/1. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Szűcs Erika és Kapás Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/17700/913. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/8.,
722/1. és 1560/1. pontjai) a törvényjavaslat 105. § (3) bekezdés módosítását javasolják:
„(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. §-ának
(1) bekezdésében a „családsegítő szolgálat” szövegrész helyébe a „családsegítő szolgálat vagy más
szociális alapszolgáltatás”; 156. §-ának (3) bekezdésében a „2005. december 31-[én]éig” szövegrész
helyébe a „2007. december 31-[én]éig” szövegrész lép.”

- 45 Indokolás a T/17700/1139. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

65/2. Jauernik István és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/17700/861. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 60. pontja) a törvényjavaslat 105. § kiegészítését javasolják a következő új (4) bekezdés felvételével:
„(4) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-ának
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A települési önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően
a) saját intézménnyel, vagy
b) intézményi társulás formájában, vagy
c) más fenntartóval történt megállapodás alapján látja el.”„
Indokolás a T/17700/1176. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság, az
Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem
ért egyet.

65/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 105. § kiegészítését javasolja a következő
új (4) bekezdés felvételével:
„(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV.
törvény 50. §-ának (1) bekezdésében a „40. § (2), (7)-(11) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a „40. §
(2), (7)-(12) bekezdéseiben” szövegrész, az 50. § (3) bekezdés a) pontjában a „40. § (2), (7)-(11) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a „40. § (2), (7)-(12) bekezdéseiben” szövegrész, valamint a XV. fejezet címében a „A KÜLÖNBÖZET SZERINTI ADÓZÁS ÉS A HULLADÉK-FORGALMAZÁSRA
VONATKOZÓ KÜLÖN ADÓZÁSI SZABÁLYOK” szövegrész helyébe a „A KÜLÖNBÖZET
SZERINTI ADÓZÁS KÜLÖNÖS ADÓZÁSI SZABÁLYAI” szövegrész lép.”
Indokolás a T/17700/1241. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

65/4. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/882. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/1. pontja) a törvényjavaslat 106. § kiegészítését javasolják a következő új (3) bekezdés felvételével:
„(3) Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIX. törvény 156. §-ával módosított, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
szóló 1993. évi XCVI. törvény 47/B. §-a (2) bekezdésében a „10. napig” szövegrész helyébe a „15.
napig” szövegrész lép.”

- 46 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1172. sz. jav. - 4.§(1)), 7/1. (1172. sz. jav. - 25.§(1)),
31/3. (1172. sz. jav. - 79.§), 33/1. (1172. sz. jav. - 88.§(2)Áht.12/B.§(2)), 40/5. (1172. sz. jav. - 92.§(2)Tny.50.§), 53/12. (1172. sz.
jav. - 101.§új(8)), 63/1. (1172. sz. jav. - 103.§(3)), 63/2. (1172. sz. jav. - 103.§(4)), 66/5. (1172. sz. jav. - új115.§), 227/7. (1172.
sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc), 227/9. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc2.jcs), 227/11. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím4.alc2.jcs3.jc), 227/19. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc1.jcs1.jc), 227/21. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc1.jcs2.jc), 227/24. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím8.alc4.jcs), 227/28. (1172. sz. jav. 1.mell.XXIV.fej.9.cím11.alc1.jcs), 227/30. (1172. sz. jav. - 1.mell.XXIV.fej.9.cím11.alc3.jcs), 262/3. (1172. sz. jav. 12.mell.LXXII.fej.2.cím4.alc4.jcs5.jc), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/17700/1172. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

65/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 106. § kiegészítését javasolja a következő
új (3) bekezdés felvételével:
„(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Rega-tv. 11. §-ának (4) bekezdésében a „4. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe a „4. § (5) bekezdése” szövegrész lép.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53/3. (1231. sz. jav. - új101.§), 53/4. (1231. sz. jav. új102.§), 53/5. (1231. sz. jav. - új103.§), 53/6. (1231. sz. jav. - új104.§), 53/7. (1231. sz. jav. - új105.§), 53/8. (1231. sz. jav. új106.§), 63/4. (1231. sz. jav. - 103.§új(5)-(6)), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1231. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

65/6. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/832. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 44., 46., 181., 193., 266., 548., 593., 731.,
983., 1294., 1297., 1299., 1300., 1301., 1302., 1531., 1560., 1564., 1733., 1734., 1735., 1736., 1737.,
1739., 1740., 1741., 1742., 1743., 1745., 1747. és 1753. pontjai) a törvényjavaslat 107. § (4) bekezdés módosítását javasolják:
„(4) A Magyar Televízió Közalapítvány – a média tv. 60. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint felhasználható – céltámogatása (I. Országgyűlés fejezet, 13. cím, 1. alcím) - elkülönített nyilvántartással,
a cél szerinti felhasználást megállapítható módon - a Magyar Televízió Rt. reorganizációs tervének
megvalósításához, az átalakított szervezeti struktúrájának és munkafolyamatainak megfelelő működéséhez szükséges költségek [fedezetéül szolgál,] - ideértve a korszerű megjelenésű és tartalmú közéleti
és kulturális műsorok súlyának növelését is -, továbbá a székhelyét képező épület bérleti díjának fedezetéül szolgál. A bérbeadó által a szerződés szerint kiállított számlán szereplő összegű bérleti díját
közvetlenül a bérbeadónak kell folyósítani az MTV Rt. engedélyező nyilatkozata alapján, és az MTV
Rt. könyveiben kell kiadásként elszámolni.”
Indokolás a T/17700/1150. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság;
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

65/7. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 107. § (4) bekezdés módosítását javasol-

ja:
„107. § (4) A Magyar Televízió Közalapítvány - a média tv. 60. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint
felhasználható - céltámogatása (I. Országgyűlés fejezet, 13. cím, 1. alcím) - elkülönített nyilvántartással, a cél szerinti felhasználást megállapítható módon - a Magyar Televízió Rt. reorganizációs tervének
megvalósításához, az átalakított szervezeti struktúrájának és munkafolyamatainak megfelelő működéséhez szükséges költségek [fedezetéül szolgál],- ideértve a korszerű megjelenésű és tartalmú közéleti
és kulturális műsorok súlyának növelését is-, továbbá a közszolgálati tevékenysége ellátásához alapvetően szükséges ingatlanok (székhely, stúdiók, gyártóbázis) fedezetéül szolgál. A bérbeadó által a szerződés szerint kiállított számlán szereplő összegű bérleti díjat közvetlenül a bérbeadónak kell folyósítani az MTV Rt. engedményező nyilatkozata alapján, és az MTV Rt. könyveiben kell kiadásként elszámolni. „
Indokolás a T/17700/1249. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

66/1. Az Emberi jogi bizottság - kapcsolódva a T/17700/787. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 37. pontja) a törvényjavaslat 108. § kiegészítését javasolja a következő új
(2) bekezdés felvételével:
„108. § (1) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 9/D. §ának (1)-(3) bekezdéseiben és a 9/E. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, az előirányzatok minimum-összegére vonatkozó előírásoktól 2006. évben el lehet térni.
(2) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy az oktatási miniszter az e törvény 30. § (1) bekezdés f) pontjával összhangban megállapodást kössön az egyházi felsőoktatási intézményt fenntartó egyházakkal.”
Indokolás a T/17700/1228. számon.
A módosító javaslatot:
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

66/2. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés módosítását javasol-

ja:
(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az orosz államadósság terhére beérkező iker-motorkocsik
Magyar Államvasutak Rt. részére történő kedvezményes átengedése érdekében saját hatáskörben a
XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25 . cím, 40 . Fejezeti tartalék alcím, 1. Fejezeti
általános tartalék jogcím-csoport előirányzatot a 2006-ban beérkező, a vasúti személyszállítási járműpark fejlesztését szolgáló iker-motorkocsik ellenértékének megfelelően megemelje.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7/2. (1243. sz. jav. - 27.§(1)), 20/1. (1243. sz. jav. - 32.§(4)),
20/12. (1243. sz. jav. - 50.§(17)), 24/3. (1243. sz. jav. - 58.§(1)), 28/3. (1243. sz. jav. - 68.§(6)), 31/4. (1243. sz. jav. 85.§(1)felv.), 68/1. (1243. sz. jav. - 117.§), 68/2. (1243. sz. jav. - 118.§(1)felv.), 69/1. (1243. sz. jav. - 118.§(3)felv.), pontjaiban
foglaltakkal.
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Indokolás a T/17700/1243. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

66/3. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/856. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 1302/1., 1733/1. és 1738/1. pontjai) a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 110. § felvételével:
„110. § 2006. július 1. napjával a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 27. §-a (1) bekezdése második
mondatának az „érvényes minimálbér” szövegrésze helyébe az „érvényes, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképesítést igénylő munkakört betöltő munkavállalókra irányadó
garantált bérminimum (a továbbiakban: bérminimum)” szövegrész, harmadik mondatának „a minimálbér” szövegrésze helyébe „a bérminimum” szövegrész lép, 28. §-a (1) és (2) bekezdésében, 29. §-a
(2), (4)-(5) és (7) bekezdésében, 29/A. §-a (1) bekezdésében, 30. §-a (1) bekezdésében, 51. §-a (2) bekezdésében, 52. §-a (4) bekezdésében a „minimálbér” szó helyébe a „bérminimum” szó lép, 29. §-a
(1) bekezdésében a „minimálbérnek” szó helyébe a „bérminimumnak” szó lép, 29/A. §-a (3) bekezdése első mondatának a „(minimálbérnél)” szövegrésze helyébe a „(bérminimumnál)” szövegrész lép.”
Indokolás a T/17700/1173. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

66/4. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/925. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 37/1., 1305/1. és 1564/2. pontjai) a törvényjavaslat 110. § módosítását javasolják:
„110. § (1) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a Magyar Állam a központi költségvetés terhére a Nemzeti Autópálya zrt.-nek a Magyar Fejlesztési Bank Rt.-vel, valamint kereskedelmi bankokkal szemben
fennálló együttesen legfeljebb 415 900 millió forint összegű hiteltartozását – annak járulékaival
együtt – legkésőbb 2006. december 31-i hatállyal átvállalja. Az NA zr[R]t. a hitelátvállalással szemben
kész és félkész útszakaszokat ad át, illetve azokkal elszámol a Magyar Állammal. Az átadás, illetve elszámolás mentesül az általános forgalmi adó és az illeték megfizetése alól.
(2) Az NA zrt. 2006. év folyamán és az azt követő években gyorsforgalmi utakat, kiemelt közútfejlesztési beruházásokat és az előbbi projektekkel kapcsolatosan létrehozott vagy megszerzett egyéb
eszközöket ad át a Magyar Államnak. Ezen gyorsforgalmi utak, kiemelt közútfejlesztési beruházások
és az egyéb, e projektekkel kapcsolatos eszközök Magyar Állam részére történő átadásának egésze ellenérték fejében történő átadásnak minősül, amely mentesül az illeték és az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alól.”
Indokolás a T/17700/1157. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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66/5. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/882. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/1. pontja) a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 115. § felvételével:
„115. § (1) A központi költségvetés a költségvetési szerv munkáltatónak pályázati eljárás keretében
utólagosan, részben vagy egészben visszatérítheti a közalkalmazott korengedményes nyugdíjazásával
kapcsolatban a 2006. évben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság számlájára befizetett, a korengedményes
nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a visszatérítés feltételeit, mértékét, és a pályázati eljárás
rendjét rendeletben szabályozza.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1172. sz. jav. - ), 7/1. (1172. sz. jav. - ), 31/3. (1172.
33/1. (1172. sz. jav. - ), 40/5. (1172. sz. jav. - ), 53/12. (1172. sz. jav. - ), 63/1. (1172. sz. jav. - ), 63/2. (1172. sz. jav.
- ), 65/4. (1172. sz. jav. - ), 227/7. (1172. sz. jav. - ), 227/9. (1172. sz. jav. - ), 227/11. (1172. sz. jav. - ), 227/19. (1172. sz.
jav. - ), 227/21. (1172. sz. jav. - ), 227/24. (1172. sz. jav. - ), 227/28. (1172. sz. jav. - ), 227/30. (1172. sz. jav. - ), 262/3.
(1172. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1172. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

68/1. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 117. § módosítását javasolja:

„117. § Az [a]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 jogoknak 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 vagyonba kerülnek és azokat a [Kincstári Vagyoni Igazgatóság] KVI
ingyenesen átadja a NAVA-t működtető Neumann Kht . számára.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7/2. (1243. sz. jav. - ), 20/1. (1243. sz. jav. - ), 20/12.
(1243. sz. jav. - ), 24/3. (1243. sz. jav. - ), 28/3. (1243. sz. jav. - ), 31/4. (1243. sz. jav. - ), 66/2. (1243. sz. jav. - ), 68/2. (1243.
sz. jav. - ), 69/1. (1243. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1243. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

68/2. A Költségvetési bizottság
módosítását javasolja:

a törvényjavaslat 118. § (1) bekezdés felvezető szövege

- 50 „(1) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. [f]Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2006. január 1-jétől 2006. december 31-éig:”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7/2. (1243. sz. jav. - ), 20/1. (1243. sz. jav. - ), 20/12.
24/3. (1243. sz. jav. - ), 28/3. (1243. sz. jav. - ), 31/4. (1243. sz. jav. - ), 66/2. (1243. sz. jav. - ), 68/1. (1243.
sz. jav. - ), 69/1. (1243. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
(1243. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1243. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

69/1. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 118. § (3) bekezdés felvezető szövege

módosítását javasolja:
„(3) A Kbt. negyedik [r]Része alkalmazásában az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára 2006. január 1-jétől 2006. december 31-éig:”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7/2. (1243. sz. jav. - ), 20/1. (1243. sz. jav. - ), 20/12.
(1243. sz. jav. - ), 24/3. (1243. sz. jav. - ), 28/3. (1243. sz. jav. - ), 31/4. (1243. sz. jav. - ), 66/2. (1243. sz. jav. - ), 68/1. (1243.
sz. jav. - ), 68/2. (1243. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1243. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/1.

Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/725. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 38. pontja) a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 122. §
felvételével:
„122. § Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Magvar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről
szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. sz. mellékletében, a IX. Helyi Önkormányzatok fejezet, 2. Központosított előirányzatok cím, 22. Az ECDL számítógép-kezelőivizsga és a nyelvvizsga díjának viszszatérítése alcím 500,0 millió forint előirányzatának fel nem használt részéből 110,0 millió forint a IX.
Helyi Önkormányzatok fejezet, 2. Központosított előirányzatok cím, 26. alcím Az érettségi és szakmai
vizsgák lebonyolításának támogatására felhasználásra kerüljön.”
Indokolás a T/17700/1190. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

71/2. Dr. Csákabonyi Balázs képviselő - kapcsolódva a T/17700/725. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 38. pontja) a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő
új 122. § felvételével:

- 51 „122. § Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek 2000. január 1-je és e törvény hatályba lépése között a területükön lévő termőföldön többcélú, árvízcsúcs csökkentő víztározót hoztak létre, nem kell az
ezen víztározók építése miatt megállapított földvédelmi bírságot megfizetniük.”
Indokolás a T/17700/979. 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.

71/3. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Balogh Miklós és Földesi Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/911. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás
66. pontja) a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 122. § felvételével:
„122. § (1) Az oktatási miniszter a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 93.§ (2) bekezdése alapján országos szakmai ellenőrzést és átvilágítást rendel el az alapfokú művészetoktatási intézmények teljes körében, valamint hatósági ellenőrzést végeztet az Országos Közoktatási Értékelési
és Vizsgaközpont utján a Kt. 95/A. §-ában foglaltak szerint. Az ellenőrzések során tárják fel a jogtalanul igénybe vett normatív költségvetési hozzájárulásokat és támogatásokat,kezdeményezzenek eljárást
ezek felülvizsgálatára, illetve kezdeményezzék a jogtalanul igénybe vett normatív költségvetési hozzájárulások és támogatások visszafizetését, ha a közoktatásról szóló törvén, valamint a művészetoktatásra vonatkozó más jogszabályok előírásait nem teljesítik. A normatívák igénybevétele jogszerűségének
ellenőrzési, átvilágítási feladatait 2006. június 30-ig kell elvégezni. A Kormány rendeletben állapítja
meg az országos ellenőrzési és átvilágítási feladatok szempontjait a feladatok végrehajtásának rendjét,
valamint az alapfokú művészetoktatás minősítési rendszerének szempontjait és követelményeit. Az ellenőrzésben - a kormányrendeletben meghatározottak szerint - közreműködik a Közoktatási Információs Iroda, valamint az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont. Az országos ellenőrzési,
átvilágítási feladatok végrehajtásához az alapfokú művészetoktatási intézmények, illetve fenntartóik
elektronikus úton is szolgáltatnak - személyes adatnak nem minősülő - adatokat.
(2) Az alapfokú művészetoktatási intézmény fenntartója kérheti, hogy az általa fenntartott vagy alapított művészetoktatási intézményben folyó nevelő és oktató tevékenységet a kormányrendeletben nevesített szakmai szervezet szakmai szempontból minősítse. A minősített alapfokú művészetoktatási intézményekről a szakmai szervezetnek hivatalos és nyilvános jegyzéket kell készítenie. A minősítési
eljáráshoz a kormányrendeletben nevesített szakmai szervezet a - kormányrendeletben meghatározottakon túl - további szempontokat állapíthat meg, amelyeket a kormányrendelet hatálybalépését követő
tizenöt napon belül nyilvánosságra hoz. A minősítési eljárás költségei a fenntartót terhelik. 2006. szeptember 1-től a pályázatok elbírálásában, 2007 . január 1-től a normatív támogatás meghatározásában a
minősítések figyelembe vehetők.
(3) Új alapfokú művészetoktatási intézmény alapításával kapcsolatos eljárás során, a működés megkezdéséhez szükséges fenntartói hozzájárulás, illetve engedély kiadása előtt a jegyző, illetve a főjegyző az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponttól előzetes véleményt kér. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont abban a kérdésben foglal állást, hogy a működés megkezdéséhez
szükséges feltételek, ezáltal az állami támogatás igénybevételének feltételei fennállnak-e. E rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a már működő alapfokú művészetoktatási intézmény új telephelyen
kívánja megkezdeni a tevékenységét, vagy új művészeti ágban kíván nevelő és oktató munkát végezni.
(4) A Kormány az (1)-(3) bekezdésben meghatározottak végrehajtásához szükséges rendeletet 2006.
január 15-éig adja ki. A rendelet elkészítésébe be kell vonni a művészeti képzésben érdekelt szakmai
szervezeteket. Ha a kormány az intézmények (2) bekezdés szerinti minősítését kötelezővé teszi, gondoskodik a minősítási eljárás költségeiről.”

- 52 Indokolás a T/17700/1026. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

71/4. Arató Gergely képviselő - kapcsolódva a T/17700/725. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 38. pontja) a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 122. §
felvételével:
„122. § (1) Az oktatási miniszter 2006. június 30-ig az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont útján szervezzen hatósági ellenőrzést az alapfokú művészetoktatási intézményekben. Ennek keretei között tárják fel a jogtalanul igénybe vett normatív költségvetési hozzájárulásokat és támogatásokat, és kezdeményezzenek eljárást a normatív költségvetési hozzájárulások és támogatások folyósításának felülvizsgálatára, illetve kezdeményezzék a jogtalanul igénybe vett normatív költségvetési hozzájárulások és támogatások visszafizetését.
(2) Az alapfokú művészetoktatási intézmény fenntartója kérheti, hogy a kormányrendeletben nevesített szakmai szervezet az általa fenntartott művészetoktatási intézményben folyó nevelő és oktató tevékenységet szakmai szempontból minősítse. A minősített alapfokú művészetoktatási intézményekről
hivatalos iegyzéket kell készíteni. A minősítési eljáráshoz a kormányrendeletben nevesített szakmai
szervezet a - kormányrendeletben meghatározottakon túl - további szakmai szempontokat állapíthat
meg. A minősítési eljárás költségei a fenntartót terhelik.
(3) Új alapfokú művészetoktatási intézmény alapításával kapcsolatos eljárás során, a működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadása előtt a főjegyző előzetes véleményt kér az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponttól. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont abban a
kérdésben foglal állást, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint a müködés megkezdéséhez szükséges
engedély kiadásának feltételei fennállnak-e. E rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a már működő
alapfokú művészetoktatási intézmény új telephelyen kívánja megkezdeni a tevékenységét, vagy új
művészeti ágban kíván nevelő- és oktató munkát végezni.
(4) A Kormány az (1)-(3) bekezdésben meghatározottak végrehajtásához szükséges rendeletet 2006.
január 15-éig adja ki. A rendelet elkészítésébe be kell vonni a művészeti képzésben érdekelt szakmai
szervezeteket. A rendeletben a Kormány ellenőrzési, szakmai értékelési szempontokat állapít meg.”
Indokolás a T/17700/1143. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

71/5. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/725. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 38. pontja) a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 122. §
felvételével:
„122. § (1) Az Országgyűlés felhívja az oktatási minisztert, hogy az Országos Közoktatási Értékelési
és Vizsgaközpont útján szervezzen hatósági ellenőrzést az alapfokú művészetoktatási intézményekben.
Ennek keretei között tárják fel a jogtalanul igénybe vett normatív költségvetési hozzájárulásokat és
támogatásokat, és kezdeményezzenek eljárást a normatív költségvetési hozzájárulások és támogatások

- 53 folyósításának felülvizsgálatára, illetve kezdeményezzék a jogtalanul igénybe vett normatív költségvetési hozzájárulások és támogatások visszafizetését.
(2) Az alapfokú művészetoktatási intézmény fenntartója kérheti, hogy az illetékes szakmai szervezet
az általa fenntartott művészetoktatási intézményben folyó nevelő és oktató tevékenységet szakmai
szempontból minősítse. A minősített alapfokú művészetoktatási intézményekről hivatalos jegyzéket
kell készíteni. A minősítési eljáráshoz az érdekelt szakmai szervezet a - kormányrendeletben meghatározottakon túl - további szakmai szempontokat állapíthat meg. A minősítési eljárás költségei a fenntartót terhelik.
(3) A Kormány az (1)-(2) bekezdésben meghatározottak végrehajtásához szükséges rendeletet 2006.
január 15-éig adja ki. A rendelet elkészítésébe be kell vonni a művészeti képzésben érdekelt szakmai
szervezeteket.”
Indokolás a T/17700/1194. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási
bizottság ülésén nem ért egyet.

71/6.

Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/725. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 38. pontja) a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 122. §
felvételével:
„122. § (1) Az Országgyűlés felhívja az oktatási minisztert, hogy az Országos Közoktatási Értékelési
és Vizsgaközpont útján - 2006. június 30-áig - szervezzen hatósági ellenőrzést az alapfokú művészetoktatási intézményekben. Ennek keretei között tárják fel a jogtalanul igénybe vett normatív költségvetési hozzájárulásokat és támogatásokat, és kezdeményezzenek eljárást a normatív költségvetési hozzájárulások és támogatások folyósításának felülvizsgálatára, illetve kezdeményezzék a jogtalanul igénybe vett normatív költségvetési hozzájárulások és támogatások visszafizetését.
(2) Az alapfokú művészetoktatási intézmény fenntartója kérheti, hogy az illetékes szakmai szervezet
az általa fenntartott művészetoktatási intézményben folyó nevelő és oktató tevékenységet szakmai
szempontból minősítse. A minősített alapfokú művészetoktatási intézményekről hivatalos jegyzéket
kell készíteni. A minősítési eljáráshoz az érdekelt szakmai szervezet a - kormányrendeletben meghatározottakon túl - további szakmai szempontokat állapíthat meg. A minősítési eljárás költségei a fenntartót terhelik.
(3) Új alapfokú művészetoktatási intézmény alapításával kapcsolatos eljárás során, a működéshez
megkezdéséhez szükséges engedély kiadása előtt a főjegyző megkeresi az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontot előzetes véleményezés céljából. Az Országos Közoktatási Értékelési és
Vizsgaközpont abban a kérdésben foglal állást, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint a működés
megkezdéséhez szükséges engedély kiadásának feltételei fennállnak-e. E rendelkezést alkalmazni kell
akkor is, ha a már működő alapfokú művészetoktatási intézmény új telephelyen kívánja megkezdeni a
tevékenységét, vagy új művészeti ágban kíván nevelő- és oktató munkát végezni.
(4) A Kormány az (1)-(3) bekezdésben meghatározottak végrehajtásához szükséges rendeletet 2006.
január 15-éig adja ki. A rendelet elkészítésébe be kell vonni a művészeti képzésben érdekelt szakmai
szervezeteket. A rendeletben a Kormány hatósági ellenőrzési, értékelési szempontokat állapít meg.”
Indokolás a T/17700/1196. számon.
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- támogatja: az Emberi jogi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

71/7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
122. §-ban az Art. felvételével:
„Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról
122. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezést - a soron kívüli adatszolgáltatásra kötelezettek kivételével - 2006.
negyedik hónapjától kell alkalmazni.
(2) Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettséget
2006. negyedik hónapjától
a) a 2005. december 31-ei állapot szerinti 10 000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózó,
b) az az adózó, amelynek (akinek) adóztatási feladatait a Pest megyei és fővárosi kiemelt adózók igazgatósága látja el,
c) az Art. 1. számú melléklet I/A/3. pontja szerinti havonta illetőleg negyedévenként bevallásra kötelezett,
ideértve minden esetben az előzőekben meghatározott naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózókat
is, 2006. január 1. és 2006. április 30. között az okmányirodánál teljesített regisztráció alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. § j) pontja szerinti Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer igénybevételével elektronikus úton teljesíti. Az adózó a regisztrációt követő 8 napon belül e kötelezettsége teljesítéséről bejelentést tesz az állami adóhatósághoz.
A regisztrációs kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az adózó az Art.-ben meghatározott szabályok
szerinti állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselővel rendelkezik, és a képviselő a saját regisztrációját, már regisztrált képviselő esetén az adózó által adott állandó megbízás,
meghatalmazás keletkezését követő 8 napon belül bejelenti az állami adóhatósághoz az általa a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. A regisztráció 2006. február 1-től elvégezhető
elektronikusan is az APEH által korábban rendelkezésre bocsátott elektronikus aláírás igénybevételével a Kormányzati Portálon keresztül.
(3) 2006. január 1. és 2006. április 30. között az adózó állandó meghatalmazással vagy megbízással
rendelkező képviselője is regisztráltathatja magát annak érdekében, hogy az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási és adatszolgáltatási kötelezettséget önként választó megbízója nevében
2006. negyedik hónapjától elektronikus úton a külön jogszabályban meghatározott módon és technikai feltételekkel teljesíthesse. A kötelezettség teljesítését választó adózó regisztrációs kötelezettsége
teljesítésének minősül, ha az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási és adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítésére állandó meghatalmazást vagy megbízást ad, és az állandó meghatalmazással
vagy megbízással rendelkező képviselője a meghatalmazás vagy megbízás keltét követő 8 napon belül
bejelenti az állami adóhatósághoz az általa képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát.
Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható
vissza.
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meghatározott bevallási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettséget elektronikus úton előzetes regisztráció alapján a külön jogszabályban meghatározott módon és technikai feltételekkel teljesíti.
(5) A (2)-(3) bekezdésben nem említett, az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására 2007. január 1-jétől köteles adózók 2006. negyedik hónapjától kezdődően az állami adóhatóság
értesítése alapján az okmányirodánál regisztráltatják magukat a Ket. 172. § j) pontja szerinti Központi
Elektronikus Szolgáltató Rendszer igénybevételéhez szükséges egyedi azonosító megszerzése érdekében, és a regisztrációt követően e kötelezettsége teljesítéséről 8 napon belül bejelentést tesz az állami
adóhatósághoz. A regisztrációs kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az adózó az Art.-ben meghatározott szabályok szerinti állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselővel rendelkezik, és a képviselő a saját regisztrációját, már regisztrált képviselő esetén az adózó által adott állandó megbízás, meghatalmazás keletkezését követő 8 napon belül bejelenti az állami adóhatósághoz az
általa képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát.
(6) Az (1)-(5) bekezdésekben megjelölt kötelezettségek elektronikus teljesítése érdekében az okmányirodák előzetes időpontfoglalás alapján a képviseleti jogkörben eljáró természetes személyek - Ket.
160. § (5) bek. szerinti - regisztrációját teljes nyitvatartási időben soron kívül végzik.
(7) Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására 2006. negyedik hónapjától kötelezett, illetőleg az azt választó adózó az első bevallás benyújtásával egy időben az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallással nem érintett hónapokról, az Art. 31. § (2) bekezdésben meghatározott
adattartalommal elektronikus úton összesített adatszolgáltatást teljesít. A kötelezettséget választó adózó, az adatszolgáltatással egy időben az Art. 31. § (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal
elektronikus úton havi bontásban bevallást teljesít.
(8) A (2)-(3) bekezdésben nem említett adózó a 2006. évről 2007. január 31-éig az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal elektronikus úton havi bontásban bevallást, valamint öszszesített adatszolgáltatást teljesít az állami adóhatóság részére.
(9) Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására év közben kötelezett - ideértve
a 2006. január 1-jét követően tevékenységét megszüntető adózót is -, illetőleg e kötelezettséget választó adózó 2006. április 30-át megelőzően adóbevallásait, adatszolgáltatásait - a benyújtás módját illetően - a 2005. december 31-én hatályos rá vonatkozó szabályok szerint teljesíti.
(10) Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására 2006. negyedik hónapjától
kötelezett, illetőleg az azt választó adózó 2006. negyedik hónapjától valamennyi bevallási, illetve
adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesíti, függetlenül attól, hogy az mely időszakra
vonatkozik.
(11) A (2)-(3) bekezdésben nem említett adózó a 2006. évben esedékes bevallásait - a bevallás módját
illetően - a 2005. december 31-én hatályos szabályok szerint teljesíti, 2007. január 1-jétől valamennyi
bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, ideértve a 2006. évre vonatkozó, de 2007-ben teljesítendő bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesíti.
(12) A 2005. december 31-én az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét az Art.-ben előírt kötelezettsége alapján elektronikus úton teljesítő adózó, ha az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott
bevallás benyújtására 2006. negyedik hónapjától nem kötelezett és azt nem választja, a 2006. évben
bevallási kötelezettségét papíralapú nyomtatványon, 2005-ről 2006-ban adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesíti.
(13) A 2006. január 1-jét követően tevékenységét megszüntető adózó az Art. 31. § (2) bekezdésében
meghatározott adattartalommal a soron kívüli bevallásával egyidejűleg soron kívüli összesített adatszolgáltatást teljesít az állami adóhatósághoz.”
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71/11. (1232. sz. jav. - ), 71/12. (1232. sz. jav. - ), 71/13. (1232. sz. jav. - ), 71/14. (1232. sz. jav. - ), 71/15.
(1232. sz. jav. - ), 71/16. (1232. sz. jav. - ), 71/17. (1232. sz. jav. - ), 71/18. (1232. sz. jav. - ), 71/19. (1232. sz. jav. - ), 71/20.
(1232. sz. jav. - ), 71/21. (1232. sz. jav. - ), 71/22. (1232. sz. jav. - ), 71/23. (1232. sz. jav. - ), 71/24. (1232. sz. jav. - ), 71/25.
(1232. sz. jav. - ), 262/8. (1232. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
(1232. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1232. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/8. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
123. §-ban az Art. 7. § (4) bekezdésének felvételével:
„123. § Az Art. 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Mentesül a mulasztási bírság alól az adózó állandó meghatalmazottja vagy megbízottja, ha bizonyítja, hogy a bevallás tartalma az ő érdekkörén kívül eső okból hibás vagy hiányos.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/7. (1232. sz. jav. - ), 71/9. (1232. sz. jav. - ), 71/10.
(1232. sz. jav. - ), 71/11. (1232. sz. jav. - ), 71/12. (1232. sz. jav. - ), 71/13. (1232. sz. jav. - ), 71/14. (1232. sz. jav. - ), 71/15.
(1232. sz. jav. - ), 71/16. (1232. sz. jav. - ), 71/17. (1232. sz. jav. - ), 71/18. (1232. sz. jav. - ), 71/19. (1232. sz. jav. - ), 71/20.
(1232. sz. jav. - ), 71/21. (1232. sz. jav. - ), 71/22. (1232. sz. jav. - ), 71/23. (1232. sz. jav. - ), 71/24. (1232. sz. jav. - ), 71/25.
(1232. sz. jav. - ), 262/8. (1232. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1232. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/9. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
124. §-ban az Art. 17. § (5) bekezdésének felvételével:
„124. § Az Art. 17. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás, illetőleg adatszolgáltatás benyújtására kötelezett adózó az
adószám megszerzését követően 8 napon belül köteles az okmányirodánál regisztráltatni magát a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer használatának biztosítása érdekében, és erről a reigisztrációt
követő 8 napon belül bejelentést tesz az állami adóhatósághoz. Ha az adózó állandó meghatalmazással
vagy megbízással rendelkező képviselője útján elektronikus úton teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az állandó meghatalmazott vagy megbízott a megbízást követő 8 napon belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/7. (1232. sz. jav. - ), 71/8. (1232. sz. jav. - ), 71/10.
(1232. sz. jav. - ), 71/11. (1232. sz. jav. - ), 71/12. (1232. sz. jav. - ), 71/13. (1232. sz. jav. - ), 71/14. (1232. sz. jav. - ), 71/15.
(1232. sz. jav. - ), 71/16. (1232. sz. jav. - ), 71/17. (1232. sz. jav. - ), 71/18. (1232. sz. jav. - ), 71/19. (1232. sz. jav. - ), 71/20.
(1232. sz. jav. - ), 71/21. (1232. sz. jav. - ), 71/22. (1232. sz. jav. - ), 71/23. (1232. sz. jav. - ), 71/24. (1232. sz. jav. - ), 71/25.
(1232. sz. jav. - ), 262/8. (1232. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1232. számon.
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/10. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
125. § (1) bekezdésében az Art. 52. § (7) bekezdés a) pontjának felvételével:
„125. § (1) Az Art. 52. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/Az állami adóhatóság megkeresésre adatot szolgáltat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) igazgatási szervei, továbbá a menekültügyi hatóság (a továbbiakban: igazgatási szervek) részére az adóval
összefüggő adatról, tényről, körülményről, ha az valamely ellátás vagy támogatás megállapítása, valamint a folyósítás jogszerűségének ellenőrzése érdekében szükséges. Az állami adóhatóság a (4) bekezdésben meghatározott bevallásra kötelezettek által nyugdíjjogosultsághoz, nyugdíjmegállapításához - a 31. § (2) bekezdése szerinti részletezettségnek megfelelően - bevallott adatok közül a bevallásra előírt határidőt követő harmadik hónap utolsó napjáig hivatalból átadja/
„a) az 1-7., 9-15. és 23-24. pontok adatait az ONYF, ide nem értve a fegyveres erők, a rendvédelmi
szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjaira vonatkozó adatokat,”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/7. (1232. sz. jav. - ), 71/8. (1232. sz. jav. - ), 71/9.
(1232. sz. jav. - ), 71/11. (1232. sz. jav. - ), 71/12. (1232. sz. jav. - ), 71/13. (1232. sz. jav. - ), 71/14. (1232. sz. jav. - ), 71/15.
(1232. sz. jav. - ), 71/16. (1232. sz. jav. - ), 71/17. (1232. sz. jav. - ), 71/18. (1232. sz. jav. - ), 71/19. (1232. sz. jav. - ), 71/20.
(1232. sz. jav. - ), 71/21. (1232. sz. jav. - ), 71/22. (1232. sz. jav. - ), 71/23. (1232. sz. jav. - ), 71/24. (1232. sz. jav. - ), 71/25.
(1232. sz. jav. - ), 262/8. (1232. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1232. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/11. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
125. § (2) bekezdésében az Art. 52. § új (15) bekezdés felvételével:
„(2) Az Art. 52. §-a a következő új (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Az állami adóhatóság a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren
keresztül történő elektronikus adókötelezettség teljesítése érdekében nyilvántartja az elektronikus úton
adóbevallást és adatszolgáltatást teljesítő adózó nevében eljáró magánszemély adóazonosító jelét.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/7. (1232. sz. jav. - ), 71/8. (1232. sz. jav. - ), 71/9.
(1232. sz. jav. - ), 71/10. (1232. sz. jav. - ), 71/12. (1232. sz. jav. - ), 71/13. (1232. sz. jav. - ), 71/14. (1232. sz. jav. - ), 71/15.
(1232. sz. jav. - ), 71/16. (1232. sz. jav. - ), 71/17. (1232. sz. jav. - ), 71/18. (1232. sz. jav. - ), 71/19. (1232. sz. jav. - ), 71/20.
(1232. sz. jav. - ), 71/21. (1232. sz. jav. - ), 71/22. (1232. sz. jav. - ), 71/23. (1232. sz. jav. - ), 71/24. (1232. sz. jav. - ), 71/25.
(1232. sz. jav. - ), 262/8. (1232. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1232. számon.
A módosító javaslatot:
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71/12. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
126. §-ban az Art. 172. § új (17) bekezdés felvételével:
„126. § Az Art. 172. §-a következő új (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) A 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás, illetőleg adatszolgáltatás benyújtására kötelezett adózó
500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha regisztrációs kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/7. (1232. sz. jav. - ), 71/8. (1232. sz. jav. - ), 71/9.
(1232. sz. jav. - ), 71/10. (1232. sz. jav. - ), 71/11. (1232. sz. jav. - ), 71/13. (1232. sz. jav. - ), 71/14. (1232. sz. jav. - ), 71/15.
(1232. sz. jav. - ), 71/16. (1232. sz. jav. - ), 71/17. (1232. sz. jav. - ), 71/18. (1232. sz. jav. - ), 71/19. (1232. sz. jav. - ), 71/20.
(1232. sz. jav. - ), 71/21. (1232. sz. jav. - ), 71/22. (1232. sz. jav. - ), 71/23. (1232. sz. jav. - ), 71/24. (1232. sz. jav. - ), 71/25.
(1232. sz. jav. - ), 262/8. (1232. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1232. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/13. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
127. §-ban az Art. 175. § (13) bekezdésének felvételével:
„127. § Az Art. 175. §-ának (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) Az elektronikus bevallás benyújtására nem kötelezett adózó bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét az állami adóhatóságnál a pénzügyminiszternek a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel és az informatikai és hírközlési miniszterrel kiadott együttes rendeletében meghatározott módon és
technikai feltételekkel választása alapján elektronikus úton teljesítheti.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/7. (1232. sz. jav. - ), 71/8. (1232. sz. jav. - ), 71/9.
(1232. sz. jav. - ), 71/10. (1232. sz. jav. - ), 71/11. (1232. sz. jav. - ), 71/12. (1232. sz. jav. - ), 71/14. (1232. sz. jav. - ), 71/15.
(1232. sz. jav. - ), 71/16. (1232. sz. jav. - ), 71/17. (1232. sz. jav. - ), 71/18. (1232. sz. jav. - ), 71/19. (1232. sz. jav. - ), 71/20.
(1232. sz. jav. - ), 71/21. (1232. sz. jav. - ), 71/22. (1232. sz. jav. - ), 71/23. (1232. sz. jav. - ), 71/24. (1232. sz. jav. - ), 71/25.
(1232. sz. jav. - ), 262/8. (1232. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1232. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/14. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
128. § felvételével:
„128. § (1) Az e törvény Art.-t érintő módosításai - az Art. 172. § (17) bekezdését megállapító rendelkezése kivételével - 2006. január 2-án lépnek hatályba.

- 59 (2) E törvénynek az Art. 172. § (17) bekezdését megállapító rendelkezése 2006. február 15-én lép hatályba.
(3) 2006. január 2-án az Art. 9. § (7) bekezdésében a „vagy gépi adathordozón” szövegrész, a 31. § (2)
bekezdésének felvezető szövegében a „vagy gépi adathordozón” szövegrész „a 43. § (5) bekezdésében” az állami adóhatóság más kötelezettségcsoportra” szövegrész, a 175. § (9)-(11) és (15) bekezdései, az 1. számú melléklet I/B/2. pont második mondatában a „vagy gépi adathordozón” szövegrész, és
az utolsó mondat, a 3. pont aa) pontjában „elektronikus úton” szövegrész, ab) pontjában az „elektronikus úton” szövegrész, ac) pontjában az „ elektronikus úton vagy gépi adathordozón” szövegrész, a 4.
számú melléklet 4. pontjában a „külön” szövegrész, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
módosításáról szóló 2005. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Artmód.) 40. § (6) bekezdésében a
„- a társasági adóbevallás és megfizetés, valamint a hitelintézetek különadójának bevallása és megfizetése kivételével -„ szövegrész, a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadójáról szóló 2004.
évi CII. törvény 5. § (3) bekezdésében az „elektronikus úton” szövegrész, valamint az adókról, járulékokról, és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIX.
törvény 193. § (4) bekezdése hatályát veszti.
(4) Az Art. 172. § (16) bekezdését az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására
2006. negyedik hónapjától kötelezettek, valamint az azt választók esetében 2006. október 1-jétől, más
adózó esetében 2007. július 1-jétől kell alkalmazni.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/7. (1232. sz. jav. - ), 71/8. (1232. sz. jav. - ), 71/9.
(1232. sz. jav. - ), 71/10. (1232. sz. jav. - ), 71/11. (1232. sz. jav. - ), 71/12. (1232. sz. jav. - ), 71/13. (1232. sz. jav. - ), 71/15.
(1232. sz. jav. - ), 71/16. (1232. sz. jav. - ), 71/17. (1232. sz. jav. - ), 71/18. (1232. sz. jav. - ), 71/19. (1232. sz. jav. - ), 71/20.
(1232. sz. jav. - ), 71/21. (1232. sz. jav. - ), 71/22. (1232. sz. jav. - ), 71/23. (1232. sz. jav. - ), 71/24. (1232. sz. jav. - ), 71/25.
(1232. sz. jav. - ), 262/8. (1232. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1232. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/15. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
129. § felvételével:
„129. § Az Artmód. 9. §-a, 10. § (2) bekezdése, 42. §-a, illetőleg 43. §-a nem lép hatályba.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/7. (1232. sz. jav. - ), 71/8. (1232. sz. jav. - ), 71/9.
(1232. sz. jav. - ), 71/10. (1232. sz. jav. - ), 71/11. (1232. sz. jav. - ), 71/12. (1232. sz. jav. - ), 71/13. (1232. sz. jav. - ), 71/14.
(1232. sz. jav. - ), 71/16. (1232. sz. jav. - ), 71/17. (1232. sz. jav. - ), 71/18. (1232. sz. jav. - ), 71/19. (1232. sz. jav. - ), 71/20.
(1232. sz. jav. - ), 71/21. (1232. sz. jav. - ), 71/22. (1232. sz. jav. - ), 71/23. (1232. sz. jav. - ), 71/24. (1232. sz. jav. - ), 71/25.
(1232. sz. jav. - ), 262/8. (1232. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1232. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/16. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
130. §-ban a 2005. évi CXIX. törvény 178/A. § felvételével:

- 60 „A személyi jövedelemadóról szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról
130. § Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló 2005. évi CXIX. törvény a
következő 178/A. §-sal egészül ki:
„1781/A. § (1) Az Szja tv. 11. §-a (2) bekezdésének e törvénnyel megállapított b) pontjában, valamint
a 49. §-a (17) bekezdésének e törvénnyel megállapított b) pontjában említett egyéni vállalkozó az e
pontokban foglalt rendelkezésektől eltérően a 2006. évre vonatkozó bevallási kötelezettségét az említett §-ok említett bekezdéseinek e törvénnyel megállapított a) pontjaiban meghatározott rendelkezések
szerint teljesíti.
(2) E § 2006. január 2-án lép hatályba, rendelkezését ettől az időponttól kell alkalmazni.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/7. (1232. sz. jav. - ), 71/8. (1232. sz. jav. - ), 71/9.
71/10. (1232. sz. jav. - ), 71/11. (1232. sz. jav. - ), 71/12. (1232. sz. jav. - ), 71/13. (1232. sz. jav. - ), 71/14.
(1232. sz. jav. - ), 71/15. (1232. sz. jav. - ), 71/17. (1232. sz. jav. - ), 71/18. (1232. sz. jav. - ), 71/19. (1232. sz. jav. - ), 71/20.
(1232. sz. jav. - ), 71/21. (1232. sz. jav. - ), 71/22. (1232. sz. jav. - ), 71/23. (1232. sz. jav. - ), 71/24. (1232. sz. jav. - ), 71/25.
(1232. sz. jav. - ), 262/8. (1232. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
(1232. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1232. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/17. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
131. §-ban a 2005. évi CXIX. törvény 181/A. § felvételével:
„Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról
131. § Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló 2005. évi CXIX. törvény a
következő 181/A. §-sal egészül ki:
„181/A. § (1) Az Eva tv. 11. § (4) bekezdésének az adóelőleg bevallására
vonatkozó rendelkezésétől eltérően az adóalany a 2006. évre vonatkozó adóelőleg bevallási kötelezettségét az Eva tv. 2005. december 31-én hatályos rendelkezése szerint teljesíti.
(2) Az Eva tv. 16./A § (4) bekezdésének a szakképzési hozzájárulás bevallására vonatkozó rendelkezésétől eltérően az adóalany a 2006. évre vonatkozó szakképzési hozzájárulás bevallási kötelezettségét
az Eva tv. 2005. december 31-én hatályos rendelkezése szerint teljesíti.
(3) Az Eva tv. 22. § (8) bekezdésének a járulék és az egészségügyi hozzájárulás bevallására vonatkozó
rendelkezésétől eltérően az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint adózó biztosított egyéni
vállalkozó a 2006. évre vonatkozó társadalombiztosítási járulékot, egészségbiztosítási iárulékot,
nyugdíjiárulékot, egészségügyi hozzájárulást és az Flt. 46/B. § (2) bekezdése szerinti vállalkozói járulékot az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti adattartalommal, havi bontásban 2007. január 31-éig vallja
be.
(4) E § 2006.január 2-án lép hatályba, rendelkezését ettől az időponttól kell
alkalmazni.”

- 61 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/7. (1232. sz. jav. - ), 71/8. (1232. sz. jav. - ), 71/9.
71/10. (1232. sz. jav. - ), 71/11. (1232. sz. jav. - ), 71/12. (1232. sz. jav. - ), 71/13. (1232. sz. jav. - ), 71/14.
(1232. sz. jav. - ), 71/15. (1232. sz. jav. - ), 71/16. (1232. sz. jav. - ), 71/18. (1232. sz. jav. - ), 71/19. (1232. sz. jav. - ), 71/20.
(1232. sz. jav. - ), 71/21. (1232. sz. jav. - ), 71/22. (1232. sz. jav. - ), 71/23. (1232. sz. jav. - ), 71/24. (1232. sz. jav. - ), 71/25.
(1232. sz. jav. - ), 262/8. (1232. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
(1232. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1232. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/18. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
132. § felvételével:
„A társadalombiztosítási járulék, az egészségbiztosítási járulék és a nyugdíjjárulék bevallására vonatkozó rendelkezések alkalmazásáról
132. § A társadalombiztosítási járulék, az egészségbiztosítási járulék és a nyugdíjjárulék bevallására az
e törvény 122. §-ában foglalt rendelkezések irányadóak.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/7. (1232. sz. jav. - ), 71/8. (1232. sz. jav. - ), 71/9.
(1232. sz. jav. - ), 71/10. (1232. sz. jav. - ), 71/11. (1232. sz. jav. - ), 71/12. (1232. sz. jav. - ), 71/13. (1232. sz. jav. - ), 71/14.
(1232. sz. jav. - ), 71/15. (1232. sz. jav. - ), 71/16. (1232. sz. jav. - ), 71/17. (1232. sz. jav. - ), 71/19. (1232. sz. jav. - ), 71/20.
(1232. sz. jav. - ), 71/21. (1232. sz. jav. - ), 71/22. (1232. sz. jav. - ), 71/23. (1232. sz. jav. - ), 71/24. (1232. sz. jav. - ), 71/25.
(1232. sz. jav. - ), 262/8. (1232. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1232. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/19. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
133. § felvételével:
„A munkaadói-, munkavállalói-, vállalkozói járulék bevallására vonatkozó rendelkezések alkalmazásáról
133. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben
meghatározott munkaadói-, munkavállalói- és vállalkozói járulék bevallására az e törvény 122. §-ában
foglalt rendelkezések irányadóak.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/7. (1232. sz. jav. - ), 71/8. (1232. sz. jav. - ), 71/9.
(1232. sz. jav. - ), 71/10. (1232. sz. jav. - ), 71/11. (1232. sz. jav. - ), 71/12. (1232. sz. jav. - ), 71/13. (1232. sz. jav. - ), 71/14.
(1232. sz. jav. - ), 71/15. (1232. sz. jav. - ), 71/16. (1232. sz. jav. - ), 71/17. (1232. sz. jav. - ), 71/18. (1232. sz. jav. - ), 71/20.
(1232. sz. jav. - ), 71/21. (1232. sz. jav. - ), 71/22. (1232. sz. jav. - ), 71/23. (1232. sz. jav. - ), 71/24. (1232. sz. jav. - ), 71/25.
(1232. sz. jav. - ), 262/8. (1232. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1232. számon.
A módosító javaslatot:

- 62 az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/20. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
134. § felvételével:
„Az egészségügyi hozzájárulás bevallására vonatkozó rendelkezések alkalmazásáról
134. § Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvényben meghatározott egészségügyi hozzájárulás bevallására az e törvény 122. §-ában foglalt rendelkezések irányadóak.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/7. (1232. sz. jav. - ), 71/8. (1232. sz. jav. - ), 71/9.
71/10. (1232. sz. jav. - ), 71/11. (1232. sz. jav. - ), 71/12. (1232. sz. jav. - ), 71/13. (1232. sz. jav. - ), 71/14.
(1232. sz. jav. - ), 71/15. (1232. sz. jav. - ), 71/16. (1232. sz. jav. - ), 71/17. (1232. sz. jav. - ), 71/18. (1232. sz. jav. - ), 71/19.
(1232. sz. jav. - ), 71/21. (1232. sz. jav. - ), 71/22. (1232. sz. jav. - ), 71/23. (1232. sz. jav. - ), 71/24. (1232. sz. jav. - ), 71/25.
(1232. sz. jav. - ), 262/8. (1232. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
(1232. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1232. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/21. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
135. § felvételével:
„135. § Amennyiben az eva adózó egyéni vállalkozó 2007. évre vonatkozóan a minimálbér összegénél
magasabb járulékalapot választja a Tbj. 29/A. § (3) bekezdése alapján, az erre vonatkozó nyilatkozatát
- az első ízben történő nyilatkozatot kivéve - 2007. január 31-éig az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti
bevallásában nyújtja be az állami adóhatósághoz.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/7. (1232. sz. jav. - ), 71/8. (1232. sz. jav. - ), 71/9.
(1232. sz. jav. - ), 71/10. (1232. sz. jav. - ), 71/11. (1232. sz. jav. - ), 71/12. (1232. sz. jav. - ), 71/13. (1232. sz. jav. - ), 71/14.
(1232. sz. jav. - ), 71/15. (1232. sz. jav. - ), 71/16. (1232. sz. jav. - ), 71/17. (1232. sz. jav. - ), 71/18. (1232. sz. jav. - ), 71/19.
(1232. sz. jav. - ), 71/20. (1232. sz. jav. - ), 71/22. (1232. sz. jav. - ), 71/23. (1232. sz. jav. - ), 71/24. (1232. sz. jav. - ), 71/25.
(1232. sz. jav. - ), 262/8. (1232. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1232. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/22. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új

136. § felvételével:
„136. § Az egyházi személyek után fizetendő 2006. évre vonatkozó magánnyugdíjpénztári tagdíjat az
egyház a Tbj. 26. §-a (3) bekezdésének 2005. december 31-éig hatályos rendelkezése szerint fizeti
meg és vallja be.”

- 63 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/7. (1232. sz. jav. - ), 71/8. (1232. sz. jav. - ), 71/9.
71/10. (1232. sz. jav. - ), 71/11. (1232. sz. jav. - ), 71/12. (1232. sz. jav. - ), 71/13. (1232. sz. jav. - ), 71/14.
(1232. sz. jav. - ), 71/15. (1232. sz. jav. - ), 71/16. (1232. sz. jav. - ), 71/17. (1232. sz. jav. - ), 71/18. (1232. sz. jav. - ), 71/19.
(1232. sz. jav. - ), 71/20. (1232. sz. jav. - ), 71/21. (1232. sz. jav. - ), 71/23. (1232. sz. jav. - ), 71/24. (1232. sz. jav. - ), 71/25.
(1232. sz. jav. - ), 262/8. (1232. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
(1232. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1232. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/23. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
137. §-ban 2005. évi LXXIII. törvény 11. § felvételével:
„137. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény
módosításáról rendelkező 2005. évi LXXIII. törvény a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § A munkaadó a pályakezdő fiatal foglalkoztatására tekintettel igénybe vehető kedvezmény érvényesítése céljából 2006-ban a 10. § (4) bekezdésében
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére köteles, ha
a) 2005. december 31-én nem tartozik a 10 000 legnagyobb adóteljesítménnyel
rendelkező adózó közé,
b) adóztatatási feladatait nem a kiemelt adózók igazgatósága látja el,
c) nem kötelezett az Art. 1. számú mellékletének I/A/3. pontja szerint havi, illetőleg negyedéves bevallásra,
d) nem választja az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási kötelezettség teljesítését 2006.
április 1-jétől kezdődően.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/7. (1232. sz. jav. - ), 71/8. (1232. sz. jav. - ), 71/9.
(1232. sz. jav. - ), 71/10. (1232. sz. jav. - ), 71/11. (1232. sz. jav. - ), 71/12. (1232. sz. jav. - ), 71/13. (1232. sz. jav. - ), 71/14.
(1232. sz. jav. - ), 71/15. (1232. sz. jav. - ), 71/16. (1232. sz. jav. - ), 71/17. (1232. sz. jav. - ), 71/18. (1232. sz. jav. - ), 71/19.
(1232. sz. jav. - ), 71/20. (1232. sz. jav. - ), 71/21. (1232. sz. jav. - ), 71/22. (1232. sz. jav. - ), 71/24. (1232. sz. jav. - ), 71/25.
(1232. sz. jav. - ), 262/8. (1232. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1232. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/24. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
138. § felvételével:
„138. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Artmód. 67. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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2006. áprilisára vonatkozóan kell az állami adóhatósághoz az Art. 31. §-ának (2) bekezdésében meghatározott határidőig teljesíteni. A 2005. és a 2006. évi adatokra vonatkozó adatszolgáltatást a Tbj. 47.
§-a (1) bekezdésének, valamint a Tny. 97-99. §-ának 2005. december 31-éig hatályos rendelkezése
szerint 2005-re vonatkozóan 2006. április 30-ig, 2006-ra vonatkozóan 2007. április 30-ig kell a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervekhez teljesíteni.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/7. (1232. sz. jav. - ), 71/8. (1232. sz. jav. - ), 71/9.
(1232. sz. jav. - ), 71/10. (1232. sz. jav. - ), 71/11. (1232. sz. jav. - ), 71/12. (1232. sz. jav. - ), 71/13. (1232. sz. jav. - ), 71/14.
(1232. sz. jav. - ), 71/15. (1232. sz. jav. - ), 71/16. (1232. sz. jav. - ), 71/17. (1232. sz. jav. - ), 71/18. (1232. sz. jav. - ), 71/19.
(1232. sz. jav. - ), 71/20. (1232. sz. jav. - ), 71/21. (1232. sz. jav. - ), 71/22. (1232. sz. jav. - ), 71/23. (1232. sz. jav. - ), 71/25.
(1232. sz. jav. - ), 262/8. (1232. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1232. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/25. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új

139. § felvételével:
„139. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvénynek az Artmód. 66. §-a által megállapított 97. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„b) a 2007. január 1. napját megelőző időtartamra vonatkozó visszamenőleges adatokról, vagy az
adatmódosításról, illetőleg”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/7. (1232. sz. jav. - ), 71/8. (1232. sz. jav. - ), 71/9.
(1232. sz. jav. - ), 71/10. (1232. sz. jav. - ), 71/11. (1232. sz. jav. - ), 71/12. (1232. sz. jav. - ), 71/13. (1232. sz. jav. - ), 71/14.
(1232. sz. jav. - ), 71/15. (1232. sz. jav. - ), 71/16. (1232. sz. jav. - ), 71/17. (1232. sz. jav. - ), 71/18. (1232. sz. jav. - ), 71/19.
(1232. sz. jav. - ), 71/20. (1232. sz. jav. - ), 71/21. (1232. sz. jav. - ), 71/22. (1232. sz. jav. - ), 71/23. (1232. sz. jav. - ), 71/24.
(1232. sz. jav. - ), 262/8. (1232. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1232. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1. számú melléklet: A központi költségvetés előirányzatai
I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet

71/26. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/954. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/954/1/1., 0/954/1/2., 0/954/1/3.,
0/954/1/4., 0/954/1/5., 0/954/1/6. és 0/954/1/7. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I.
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés Hivatala
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1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

[14 771,4]

15 080,0

/+308,6 tám./

[8 373,3]
[2 099,7]
[2 935,4]

8 628,4
2 143,0
2 945,6

/+255,1 kiad./
/+43,3 kiad./
/+10,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/27. (1181. sz. jav. - ), 71/28. (1181. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1181. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/27. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/954. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/954/1/1., 0/954/1/2., 0/954/1/3.,
0/954/1/4., 0/954/1/5., 0/954/1/6. és 0/954/1/7. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I.
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 2. cím módosítását javasolják:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 680,5]

693,0

/+12,5 tám./

[ 388,6]
[ 121,8]

399,5
123,4

/+10,9 kiad./
/+1,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/26. (1181. sz. jav. - ), 71/28. (1181. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1181. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/28. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/954. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/954/1/1., 0/954/1/2., 0/954/1/3.,
0/954/1/4., 0/954/1/5., 0/954/1/6. és 0/954/1/7. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet I.
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 4. cím 7. alcím elhagyását javasolják:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
[7 Fejezeti államháztartási tartalék]

[ 321,1]
[ 321,1]

/-321,1 kiad./
/-321,1 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/26. (1181. sz. jav. - ), 71/27. (1181. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás a T/17700/1181. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/29. A Költségvetési bizottság
a törvényjavaslat
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 8. cím 1. alcím módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
8 Pártalapítványok támogatása
1 Táncsics Mihály Alapítvány

1.

[ 444,3]

számú

461,4

melléklet

I.

/+17,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/30. (1239. sz. jav. - ), 71/31. (1239. sz. jav. - ), 71/32.
(1239. sz. jav. - ), 71/33. (1239. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1239. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/30. A Költségvetési bizottság
a törvényjavaslat
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 8. cím 2. alcím módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
8 Pártalapítványok támogatása
2 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

1.

[ 414,3]

számú

430,3

melléklet

I.

/+16,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/29. (1239. sz. jav. - ), 71/31. (1239. sz. jav. - ), 71/32.
(1239. sz. jav. - ), 71/33. (1239. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1239. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/31. A Költségvetési bizottság
a törvényjavaslat
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 8. cím 3. alcím módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
8 Pártalapítványok támogatása
3 Antall József Alapítvány

[ 114,4]

1.

számú

118,8

melléklet

I.

/+4,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/29. (1239. sz. jav. - ), 71/30. (1239. sz. jav. - ), 71/32.
(1239. sz. jav. - ), 71/33. (1239. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1239. számon.
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/32. A Költségvetési bizottság
a törvényjavaslat
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 8. cím 4. alcím módosítását javasolja:

1.

I. ORSZÁGGYŰLÉS
8 Pártalapítványok támogatása
4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási
Szabadelvű Alapítvány
[ 105,8]

számú

melléklet

109,9

I.

/+4,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/29. (1239. sz. jav. - ), 71/30. (1239. sz. jav. - ), 71/31.
(1239. sz. jav. - ), 71/33. (1239. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1239. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/33.

A Költségvetési bizottság
a törvényjavaslat
ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 8. cím 5. alcím módosítását javasolja:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
8 Pártalapítványok támogatása
5 Tartalék

[ 54,0]

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Tartalék
[ 1,0]

1.

számú

melléklet

12,4

I.

/-41,6 kiad./

54,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/29. (1239. sz. jav. - ), 71/30. (1239. sz. jav. - ), 71/31.
(1239. sz. jav. - ), 71/32. (1239. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1239. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/34. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7.,
46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1., 1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1.,
1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2., 1510/1. és 1510/2. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 16. cím 1. alcím módosítását javasolják:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat

[ 51,0]

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Bolgár Országos Önkormányzat

36,0
51,0 kiad.

/-15,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/35. (1167. sz. jav. - ), 71/36. (1167. sz. jav. - ), 71/37.
(1167. sz. jav. - ), 71/38. (1167. sz. jav. - ), 71/39. (1167. sz. jav. - ), 71/40. (1167. sz. jav. - ), 71/41. (1167. sz. jav. - ), 71/42.
(1167. sz. jav. - ), 71/43. (1167. sz. jav. - ), 71/44. (1167. sz. jav. - ), 71/45. (1167. sz. jav. - ), 71/46. (1167. sz. jav. - ), 71/47.
(1167. sz. jav. - ), 71/48. (1167. sz. jav. - ), 71/49. (1167. sz. jav. - ), 71/50. (1167. sz. jav. - ), 71/51. (1167. sz. jav. - ), 71/52.
(1167. sz. jav. - ), 71/53. (1167. sz. jav. - ), 71/54. (1167. sz. jav. - ), 71/55. (1167. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1167. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/35. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7.,
46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1., 1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1.,
1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2., 1510/1. és 1510/2. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 16. cím 2. alcím módosítását javasolják:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
2 Görög Országos Önkormányzat

[ 47,0]

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Görög Országos Önkormányzat

35,0

/-12,0 kiad./

47,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/34. (1167. sz. jav. - ), 71/36. (1167. sz. jav. - ), 71/37.
(1167. sz. jav. - ), 71/38. (1167. sz. jav. - ), 71/39. (1167. sz. jav. - ), 71/40. (1167. sz. jav. - ), 71/41. (1167. sz. jav. - ), 71/42.
(1167. sz. jav. - ), 71/43. (1167. sz. jav. - ), 71/44. (1167. sz. jav. - ), 71/45. (1167. sz. jav. - ), 71/46. (1167. sz. jav. - ), 71/47.
(1167. sz. jav. - ), 71/48. (1167. sz. jav. - ), 71/49. (1167. sz. jav. - ), 71/50. (1167. sz. jav. - ), 71/51. (1167. sz. jav. - ), 71/52.
(1167. sz. jav. - ), 71/53. (1167. sz. jav. - ), 71/54. (1167. sz. jav. - ), 71/55. (1167. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1167. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/36. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7.,
46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1., 1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1.,
1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2., 1510/1. és 1510/2. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 16. cím 3. alcím módosítását javasolják:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata [ 133,6]
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:

88,6

/-45,0 kiad./
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133,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/34. (1167. sz. jav. - ), 71/35. (1167. sz. jav. - ), 71/37.
(1167. sz. jav. - ), 71/38. (1167. sz. jav. - ), 71/39. (1167. sz. jav. - ), 71/40. (1167. sz. jav. - ), 71/41. (1167. sz. jav. - ), 71/42.
(1167. sz. jav. - ), 71/43. (1167. sz. jav. - ), 71/44. (1167. sz. jav. - ), 71/45. (1167. sz. jav. - ), 71/46. (1167. sz. jav. - ), 71/47.
(1167. sz. jav. - ), 71/48. (1167. sz. jav. - ), 71/49. (1167. sz. jav. - ), 71/50. (1167. sz. jav. - ), 71/51. (1167. sz. jav. - ), 71/52.
(1167. sz. jav. - ), 71/53. (1167. sz. jav. - ), 71/54. (1167. sz. jav. - ), 71/55. (1167. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1167. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/37. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7.,
46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1., 1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1.,
1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2., 1510/1. és 1510/2. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 16. cím 4. alcím módosítását javasolják:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata [ 243,9]

173,9

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata

243,9 kiad.

/-70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/34. (1167. sz. jav. - ), 71/35. (1167. sz. jav. - ), 71/36.
(1167. sz. jav. - ), 71/38. (1167. sz. jav. - ), 71/39. (1167. sz. jav. - ), 71/40. (1167. sz. jav. - ), 71/41. (1167. sz. jav. - ), 71/42.
(1167. sz. jav. - ), 71/43. (1167. sz. jav. - ), 71/44. (1167. sz. jav. - ), 71/45. (1167. sz. jav. - ), 71/46. (1167. sz. jav. - ), 71/47.
(1167. sz. jav. - ), 71/48. (1167. sz. jav. - ), 71/49. (1167. sz. jav. - ), 71/50. (1167. sz. jav. - ), 71/51. (1167. sz. jav. - ), 71/52.
(1167. sz. jav. - ), 71/53. (1167. sz. jav. - ), 71/54. (1167. sz. jav. - ), 71/55. (1167. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1167. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/38. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7.,
46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1., 1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1.,
1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2., 1510/1. és 1510/2. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 16. cím 5. alcím módosítását javasolják:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata

[ 67,2]

50,7

/-16,5 kiad./

- 70 Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata

67,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/34. (1167. sz. jav. - ), 71/35. (1167. sz. jav. - ), 71/36.
(1167. sz. jav. - ), 71/37. (1167. sz. jav. - ), 71/39. (1167. sz. jav. - ), 71/40. (1167. sz. jav. - ), 71/41. (1167. sz. jav. - ), 71/42.
(1167. sz. jav. - ), 71/43. (1167. sz. jav. - ), 71/44. (1167. sz. jav. - ), 71/45. (1167. sz. jav. - ), 71/46. (1167. sz. jav. - ), 71/47.
(1167. sz. jav. - ), 71/48. (1167. sz. jav. - ), 71/49. (1167. sz. jav. - ), 71/50. (1167. sz. jav. - ), 71/51. (1167. sz. jav. - ), 71/52.
(1167. sz. jav. - ), 71/53. (1167. sz. jav. - ), 71/54. (1167. sz. jav. - ), 71/55. (1167. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1167. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/39. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7.,
46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1., 1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1.,
1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2., 1510/1. és 1510/2. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 16. cím 6. alcím módosítását javasolják:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
6 Országos Cigány Önkormányzat

[ 295,6]

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
6 Országos Cigány Önkormányzat

225,6

/-70,0 kiad./

295,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/34. (1167. sz. jav. - ), 71/35. (1167. sz. jav. - ), 71/36.
(1167. sz. jav. - ), 71/37. (1167. sz. jav. - ), 71/38. (1167. sz. jav. - ), 71/40. (1167. sz. jav. - ), 71/41. (1167. sz. jav. - ), 71/42.
(1167. sz. jav. - ), 71/43. (1167. sz. jav. - ), 71/44. (1167. sz. jav. - ), 71/45. (1167. sz. jav. - ), 71/46. (1167. sz. jav. - ), 71/47.
(1167. sz. jav. - ), 71/48. (1167. sz. jav. - ), 71/49. (1167. sz. jav. - ), 71/50. (1167. sz. jav. - ), 71/51. (1167. sz. jav. - ), 71/52.
(1167. sz. jav. - ), 71/53. (1167. sz. jav. - ), 71/54. (1167. sz. jav. - ), 71/55. (1167. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1167. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/40. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7.,
46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1., 1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1.,
1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2., 1510/1. és 1510/2. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 16. cím 7. alcím módosítását javasolják:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
7 Lengyel Országos Önkormányzat

[ 49,0]

35,0

/-14,0 kiad./
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Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
7 Lengyel Országos Önkormányzat

49,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/34. (1167. sz. jav. - ), 71/35. (1167. sz. jav. - ), 71/36.
71/37. (1167. sz. jav. - ), 71/38. (1167. sz. jav. - ), 71/39. (1167. sz. jav. - ), 71/41. (1167. sz. jav. - ), 71/42.
(1167. sz. jav. - ), 71/43. (1167. sz. jav. - ), 71/44. (1167. sz. jav. - ), 71/45. (1167. sz. jav. - ), 71/46. (1167. sz. jav. - ), 71/47.
(1167. sz. jav. - ), 71/48. (1167. sz. jav. - ), 71/49. (1167. sz. jav. - ), 71/50. (1167. sz. jav. - ), 71/51. (1167. sz. jav. - ), 71/52.
(1167. sz. jav. - ), 71/53. (1167. sz. jav. - ), 71/54. (1167. sz. jav. - ), 71/55. (1167. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
(1167. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1167. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/41. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7.,
46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1., 1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1.,
1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2., 1510/1. és 1510/2. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 16. cím 9. alcím módosítását javasolják:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
9 Szlovák Országos Önkormányzat

[ 178,2]

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
9 Szlovák Országos Önkormányzat

89,4

/-88,8 kiad./

178,2 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/34. (1167. sz. jav. - ), 71/35. (1167. sz. jav. - ), 71/36.
(1167. sz. jav. - ), 71/37. (1167. sz. jav. - ), 71/38. (1167. sz. jav. - ), 71/39. (1167. sz. jav. - ), 71/40. (1167. sz. jav. - ), 71/42.
(1167. sz. jav. - ), 71/43. (1167. sz. jav. - ), 71/44. (1167. sz. jav. - ), 71/45. (1167. sz. jav. - ), 71/46. (1167. sz. jav. - ), 71/47.
(1167. sz. jav. - ), 71/48. (1167. sz. jav. - ), 71/49. (1167. sz. jav. - ), 71/50. (1167. sz. jav. - ), 71/51. (1167. sz. jav. - ), 71/52.
(1167. sz. jav. - ), 71/53. (1167. sz. jav. - ), 71/54. (1167. sz. jav. - ), 71/55. (1167. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1167. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/42. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7.,
46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1., 1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1.,
1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2., 1510/1. és 1510/2. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 16. cím 10. alcím módosítását javasolják:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

- 72 10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat

[ 56,1]

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat

39,9

/-16,2 kiad./

56,1 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/34. (1167. sz. jav. - ), 71/35. (1167. sz. jav. - ), 71/36.
71/37. (1167. sz. jav. - ), 71/38. (1167. sz. jav. - ), 71/39. (1167. sz. jav. - ), 71/40. (1167. sz. jav. - ), 71/41.
(1167. sz. jav. - ), 71/43. (1167. sz. jav. - ), 71/44. (1167. sz. jav. - ), 71/45. (1167. sz. jav. - ), 71/46. (1167. sz. jav. - ), 71/47.
(1167. sz. jav. - ), 71/48. (1167. sz. jav. - ), 71/49. (1167. sz. jav. - ), 71/50. (1167. sz. jav. - ), 71/51. (1167. sz. jav. - ), 71/52.
(1167. sz. jav. - ), 71/53. (1167. sz. jav. - ), 71/54. (1167. sz. jav. - ), 71/55. (1167. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
(1167. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1167. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/43. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7.,
46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1., 1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1.,
1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2., 1510/1. és 1510/2. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 16. cím 11. alcím módosítását javasolják:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
11 Szerb Országos Önkormányzat

[ 74,6]

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
11 Szerb Országos Önkormányzat

47,6

/-27,0 kiad./

74,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/34. (1167. sz. jav. - ), 71/35. (1167. sz. jav. - ), 71/36.
(1167. sz. jav. - ), 71/37. (1167. sz. jav. - ), 71/38. (1167. sz. jav. - ), 71/39. (1167. sz. jav. - ), 71/40. (1167. sz. jav. - ), 71/41.
(1167. sz. jav. - ), 71/42. (1167. sz. jav. - ), 71/44. (1167. sz. jav. - ), 71/45. (1167. sz. jav. - ), 71/46. (1167. sz. jav. - ), 71/47.
(1167. sz. jav. - ), 71/48. (1167. sz. jav. - ), 71/49. (1167. sz. jav. - ), 71/50. (1167. sz. jav. - ), 71/51. (1167. sz. jav. - ), 71/52.
(1167. sz. jav. - ), 71/53. (1167. sz. jav. - ), 71/54. (1167. sz. jav. - ), 71/55. (1167. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1167. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/44. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7.,
46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1., 1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1.,
1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2., 1510/1. és 1510/2. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 16. cím 12. alcím módosítását javasolják:
I. ORSZÁGGYŰLÉS

- 73 16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
12 Ruszin Országos Önkormányzat

[ 34,6]

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
12 Ruszin Országos Önkormányzat

28,6

/-6,0 kiad./

34,6 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/34. (1167. sz. jav. - ), 71/35. (1167. sz. jav. - ), 71/36.
(1167. sz. jav. - ), 71/37. (1167. sz. jav. - ), 71/38. (1167. sz. jav. - ), 71/39. (1167. sz. jav. - ), 71/40. (1167. sz. jav. - ), 71/41.
(1167. sz. jav. - ), 71/42. (1167. sz. jav. - ), 71/43. (1167. sz. jav. - ), 71/45. (1167. sz. jav. - ), 71/46. (1167. sz. jav. - ), 71/47.
(1167. sz. jav. - ), 71/48. (1167. sz. jav. - ), 71/49. (1167. sz. jav. - ), 71/50. (1167. sz. jav. - ), 71/51. (1167. sz. jav. - ), 71/52.
(1167. sz. jav. - ), 71/53. (1167. sz. jav. - ), 71/54. (1167. sz. jav. - ), 71/55. (1167. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1167. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/45. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7.,
46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1., 1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1.,
1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2., 1510/1. és 1510/2. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet kiegészítését javasolják a következő új 17. cím 1. alcím felvételével:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
17 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények
támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása

15,0

/+15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/34. (1167. sz. jav. - ), 71/35. (1167. sz. jav. - ), 71/36.
(1167. sz. jav. - ), 71/37. (1167. sz. jav. - ), 71/38. (1167. sz. jav. - ), 71/39. (1167. sz. jav. - ), 71/40. (1167. sz. jav. - ), 71/41.
(1167. sz. jav. - ), 71/42. (1167. sz. jav. - ), 71/43. (1167. sz. jav. - ), 71/44. (1167. sz. jav. - ), 71/46. (1167. sz. jav. - ), 71/47.
(1167. sz. jav. - ), 71/48. (1167. sz. jav. - ), 71/49. (1167. sz. jav. - ), 71/50. (1167. sz. jav. - ), 71/51. (1167. sz. jav. - ), 71/52.
(1167. sz. jav. - ), 71/53. (1167. sz. jav. - ), 71/54. (1167. sz. jav. - ), 71/55. (1167. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1167. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/46. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7.,
46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1., 1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1.,
1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2., 1510/1. és 1510/2. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet kiegészítését javasolják a következő új 17. cím 2. alcím felvételével:
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I. ORSZÁGGYŰLÉS
17 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények
támogatása
2 Görög Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása

12,0

/+12,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/34. (1167. sz. jav. - ), 71/35. (1167. sz. jav. - ), 71/36.
(1167. sz. jav. - ), 71/37. (1167. sz. jav. - ), 71/38. (1167. sz. jav. - ), 71/39. (1167. sz. jav. - ), 71/40. (1167. sz. jav. - ), 71/41.
(1167. sz. jav. - ), 71/42. (1167. sz. jav. - ), 71/43. (1167. sz. jav. - ), 71/44. (1167. sz. jav. - ), 71/45. (1167. sz. jav. - ), 71/47.
(1167. sz. jav. - ), 71/48. (1167. sz. jav. - ), 71/49. (1167. sz. jav. - ), 71/50. (1167. sz. jav. - ), 71/51. (1167. sz. jav. - ), 71/52.
(1167. sz. jav. - ), 71/53. (1167. sz. jav. - ), 71/54. (1167. sz. jav. - ), 71/55. (1167. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1167. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/47. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7.,
46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1., 1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1.,
1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2., 1510/1. és 1510/2. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet kiegészítését javasolják a következő új 17. cím 3. alcím felvételével:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
17 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények
támogatása
3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott
intézmények támogatása

45,0

/+45,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/34. (1167. sz. jav. - ), 71/35. (1167. sz. jav. - ), 71/36.
(1167. sz. jav. - ), 71/37. (1167. sz. jav. - ), 71/38. (1167. sz. jav. - ), 71/39. (1167. sz. jav. - ), 71/40. (1167. sz. jav. - ), 71/41.
(1167. sz. jav. - ), 71/42. (1167. sz. jav. - ), 71/43. (1167. sz. jav. - ), 71/44. (1167. sz. jav. - ), 71/45. (1167. sz. jav. - ), 71/46.
(1167. sz. jav. - ), 71/48. (1167. sz. jav. - ), 71/49. (1167. sz. jav. - ), 71/50. (1167. sz. jav. - ), 71/51. (1167. sz. jav. - ), 71/52.
(1167. sz. jav. - ), 71/53. (1167. sz. jav. - ), 71/54. (1167. sz. jav. - ), 71/55. (1167. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1167. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/48. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7.,
46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1., 1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1.,
1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2., 1510/1. és 1510/2. pontjai) a törvényjavaslat 1.
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I. ORSZÁGGYŰLÉS
17 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények
támogatása
4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott
intézmények támogatása

70,0

/+70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/34. (1167. sz. jav. - ), 71/35. (1167. sz. jav. - ), 71/36.
(1167. sz. jav. - ), 71/37. (1167. sz. jav. - ), 71/38. (1167. sz. jav. - ), 71/39. (1167. sz. jav. - ), 71/40. (1167. sz. jav. - ), 71/41.
(1167. sz. jav. - ), 71/42. (1167. sz. jav. - ), 71/43. (1167. sz. jav. - ), 71/44. (1167. sz. jav. - ), 71/45. (1167. sz. jav. - ), 71/46.
(1167. sz. jav. - ), 71/47. (1167. sz. jav. - ), 71/49. (1167. sz. jav. - ), 71/50. (1167. sz. jav. - ), 71/51. (1167. sz. jav. - ), 71/52.
(1167. sz. jav. - ), 71/53. (1167. sz. jav. - ), 71/54. (1167. sz. jav. - ), 71/55. (1167. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1167. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/49. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7.,
46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1., 1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1.,
1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2., 1510/1. és 1510/2. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet kiegészítését javasolják a következő új 17. cím 5. alcím felvételével:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
17 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények
támogatása
5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott
intézmények támogatása

16,5

/+16,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/34. (1167. sz. jav. - ), 71/35. (1167. sz. jav. - ), 71/36.
(1167. sz. jav. - ), 71/37. (1167. sz. jav. - ), 71/38. (1167. sz. jav. - ), 71/39. (1167. sz. jav. - ), 71/40. (1167. sz. jav. - ), 71/41.
(1167. sz. jav. - ), 71/42. (1167. sz. jav. - ), 71/43. (1167. sz. jav. - ), 71/44. (1167. sz. jav. - ), 71/45. (1167. sz. jav. - ), 71/46.
(1167. sz. jav. - ), 71/47. (1167. sz. jav. - ), 71/48. (1167. sz. jav. - ), 71/50. (1167. sz. jav. - ), 71/51. (1167. sz. jav. - ), 71/52.
(1167. sz. jav. - ), 71/53. (1167. sz. jav. - ), 71/54. (1167. sz. jav. - ), 71/55. (1167. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1167. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/50. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7.,
46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1., 1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1.,
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számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet kiegészítését javasolják a következő új 17. cím 6. alcím felvételével:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
17 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények
támogatása
6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása

70,0

/+70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/34. (1167. sz. jav. - ), 71/35. (1167. sz. jav. - ), 71/36.
(1167. sz. jav. - ), 71/37. (1167. sz. jav. - ), 71/38. (1167. sz. jav. - ), 71/39. (1167. sz. jav. - ), 71/40. (1167. sz. jav. - ), 71/41.
(1167. sz. jav. - ), 71/42. (1167. sz. jav. - ), 71/43. (1167. sz. jav. - ), 71/44. (1167. sz. jav. - ), 71/45. (1167. sz. jav. - ), 71/46.
(1167. sz. jav. - ), 71/47. (1167. sz. jav. - ), 71/48. (1167. sz. jav. - ), 71/49. (1167. sz. jav. - ), 71/51. (1167. sz. jav. - ), 71/52.
(1167. sz. jav. - ), 71/53. (1167. sz. jav. - ), 71/54. (1167. sz. jav. - ), 71/55. (1167. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1167. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/51. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7.,
46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1., 1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1.,
1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2., 1510/1. és 1510/2. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet kiegészítését javasolják a következő új 17. cím 7. alcím felvételével:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
17 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények
támogatása
7 Lengyel Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása

14,0

/+14,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/34. (1167. sz. jav. - ), 71/35. (1167. sz. jav. - ), 71/36.
(1167. sz. jav. - ), 71/37. (1167. sz. jav. - ), 71/38. (1167. sz. jav. - ), 71/39. (1167. sz. jav. - ), 71/40. (1167. sz. jav. - ), 71/41.
(1167. sz. jav. - ), 71/42. (1167. sz. jav. - ), 71/43. (1167. sz. jav. - ), 71/44. (1167. sz. jav. - ), 71/45. (1167. sz. jav. - ), 71/46.
(1167. sz. jav. - ), 71/47. (1167. sz. jav. - ), 71/48. (1167. sz. jav. - ), 71/49. (1167. sz. jav. - ), 71/50. (1167. sz. jav. - ), 71/52.
(1167. sz. jav. - ), 71/53. (1167. sz. jav. - ), 71/54. (1167. sz. jav. - ), 71/55. (1167. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1167. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/52. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7.,
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1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2., 1510/1. és 1510/2. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet kiegészítését javasolják a következő új 17. cím 9. alcím felvételével:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
17 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények
támogatása
9 Szlovák Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása

88,8

/+88,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/34. (1167. sz. jav. - ), 71/35. (1167. sz. jav. - ), 71/36.
71/37. (1167. sz. jav. - ), 71/38. (1167. sz. jav. - ), 71/39. (1167. sz. jav. - ), 71/40. (1167. sz. jav. - ), 71/41.
(1167. sz. jav. - ), 71/42. (1167. sz. jav. - ), 71/43. (1167. sz. jav. - ), 71/44. (1167. sz. jav. - ), 71/45. (1167. sz. jav. - ), 71/46.
(1167. sz. jav. - ), 71/47. (1167. sz. jav. - ), 71/48. (1167. sz. jav. - ), 71/49. (1167. sz. jav. - ), 71/50. (1167. sz. jav. - ), 71/51.
(1167. sz. jav. - ), 71/53. (1167. sz. jav. - ), 71/54. (1167. sz. jav. - ), 71/55. (1167. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
(1167. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1167. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/53. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7.,
46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1., 1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1.,
1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2., 1510/1. és 1510/2. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet kiegészítését javasolják a következő új 17. cím 10.
alcím felvételével:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
17 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények
támogatása
10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

16,2

/+16,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/34. (1167. sz. jav. - ), 71/35. (1167. sz. jav. - ), 71/36.
(1167. sz. jav. - ), 71/37. (1167. sz. jav. - ), 71/38. (1167. sz. jav. - ), 71/39. (1167. sz. jav. - ), 71/40. (1167. sz. jav. - ), 71/41.
(1167. sz. jav. - ), 71/42. (1167. sz. jav. - ), 71/43. (1167. sz. jav. - ), 71/44. (1167. sz. jav. - ), 71/45. (1167. sz. jav. - ), 71/46.
(1167. sz. jav. - ), 71/47. (1167. sz. jav. - ), 71/48. (1167. sz. jav. - ), 71/49. (1167. sz. jav. - ), 71/50. (1167. sz. jav. - ), 71/51.
(1167. sz. jav. - ), 71/52. (1167. sz. jav. - ), 71/54. (1167. sz. jav. - ), 71/55. (1167. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1167. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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71/54. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7.,
46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1., 1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1.,
1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2., 1510/1. és 1510/2. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet kiegészítését javasolják a következő új 17. cím 11.
alcím felvételével:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
17 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények
támogatása
11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása

27,0

/+27,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/34. (1167. sz. jav. - ), 71/35. (1167. sz. jav. - ), 71/36.
71/37. (1167. sz. jav. - ), 71/38. (1167. sz. jav. - ), 71/39. (1167. sz. jav. - ), 71/40. (1167. sz. jav. - ), 71/41.
(1167. sz. jav. - ), 71/42. (1167. sz. jav. - ), 71/43. (1167. sz. jav. - ), 71/44. (1167. sz. jav. - ), 71/45. (1167. sz. jav. - ), 71/46.
(1167. sz. jav. - ), 71/47. (1167. sz. jav. - ), 71/48. (1167. sz. jav. - ), 71/49. (1167. sz. jav. - ), 71/50. (1167. sz. jav. - ), 71/51.
(1167. sz. jav. - ), 71/52. (1167. sz. jav. - ), 71/53. (1167. sz. jav. - ), 71/55. (1167. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
(1167. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1167. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/55. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7.,
46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1., 1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1.,
1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2., 1510/1. és 1510/2. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet kiegészítését javasolják a következő új 17. cím 12.
alcím felvételével:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
17 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények
támogatása
12 Ruszin Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása

6,0

/+6,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/34. (1167. sz. jav. - ), 71/35. (1167. sz. jav. - ), 71/36.
(1167. sz. jav. - ), 71/37. (1167. sz. jav. - ), 71/38. (1167. sz. jav. - ), 71/39. (1167. sz. jav. - ), 71/40. (1167. sz. jav. - ), 71/41.
(1167. sz. jav. - ), 71/42. (1167. sz. jav. - ), 71/43. (1167. sz. jav. - ), 71/44. (1167. sz. jav. - ), 71/45. (1167. sz. jav. - ), 71/46.
(1167. sz. jav. - ), 71/47. (1167. sz. jav. - ), 71/48. (1167. sz. jav. - ), 71/49. (1167. sz. jav. - ), 71/50. (1167. sz. jav. - ), 71/51.
(1167. sz. jav. - ), 71/52. (1167. sz. jav. - ), 71/53. (1167. sz. jav. - ), 71/54. (1167. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1167. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet

71/56. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/819. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 1128. és 1566. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím új 1. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
1 Települési önkormányzatok feladatai

1 500,0

/+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/1. (1205. sz. jav. - ), 229/1. (1205. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1205. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Ifjúsági bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

71/57. Halmai Gáborné, dr. Tompa Sándor, Kárpáti Zsuzsa, dr. Géczi József Alajos és
Gőgös Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/917. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 36/2., 36/5., 245/17. és 1361/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím kiegészítését javasolják a
következő új 1. alcím felvételével:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
1 Települési önkormányzatok feladatai

1 520,0

/+1520,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/13. (1051. sz. jav. - ), 228/10. (1051. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1051. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

71/58.

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 9. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
9 Pénzbeli szociális juttatások
[14 949,8]

14 947,8

/-2,0 kiad./
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Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/59. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők - kapcsolódva a T/17700/496.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 64., 246., 1587., 1589. és 1592.
pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 11. alcím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[5 452,1]

6 061,0

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai [5 152,6]

5 452,1 kiad.

/+608,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/2. (985. sz. jav. - ), 229/10. (985. sz. jav. - ), 229/11.
(985. sz. jav. - ), 229/12. (985. sz. jav. - ), 247/18. (985. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/985. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

71/60. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 11. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai[5 452,1]
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai [5 152,6]

11 405,9

/+5953,8 kiad./

5 452,1 kiad.

Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/61.

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 12. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti
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[18 966,2]

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti
elhelyezés
[8 521,5]

17 824,2

/-1142,0 kiad./

18 966,2 kiad.

Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

71/62.

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 13. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
13 Hajléktalanok átmeneti intézményei

[ 385,2]

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
13 Hajléktalanok átmeneti intézményei
[ 278,2]

503,4

/+118,2 kiad./

385,2 kiad.

Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

72/1. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők - kapcsolódva a T/17700/798.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 72., 74., 237. és 238. pontjai) 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]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/4.
247/16. (987. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(987. sz. jav. - ),

3 040,6
237/1.

/+1874,9 kiad./

(987. sz. jav. - ),

238/1.

(987. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/987. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

72/2. Gulyás József, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Béki Gabriella, Farkas Imre és
Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/17700/56. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 69., 1561. és 1613. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX.
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
14 Gyermekek napközbeni ellátása
[1 165,7]

1 779,7

/+614,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/14. (1180. sz. jav. - ), 236/5. (1180. sz. jav. - ), 237/3.
(1180. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1180. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

72/3.

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 14. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
14 Gyermekek napközbeni ellátása
[1 165,7]

1 283,9

/+118,2 kiad./

Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

72/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 15. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
15 Óvodai nevelés
[61 449,8]

61 255,4

/-194,4 kiad./

Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

72/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 16. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
16 Iskolai oktatás
[286 052,9]
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban

280 966,2

/-5086,7 kiad./

- 83 Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

72/6.

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 17. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
17 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás [31 516,6]

33 363,3

/+1846,7 kiad./

Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

72/7. Sisák

Imre János és dr. Gémesi György képviselők - kapcsolódva a T/17700/795.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (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 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 18. alcím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
18 Alapfokú művészetoktatás
[12 430,4]

12 679,0

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
18 Alapfokú művészetoktatás
[9 151,2]

12 430,4 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/3.
(986. sz. jav. - ), 247/15. (986. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(986. sz. jav. - ),

242/4.

/+248,6 kiad./

(986. sz. jav. - ),

242/5.

Indokolás a T/17700/986. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

72/8. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 18. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
18 Alapfokú művészetoktatás
[12 430,4]

11 521,0

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
18 Alapfokú művészetoktatás
[9 151,2]

12 430,4 kiad.

/-909,4 kiad./
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Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

72/9.

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 19. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
19 Kollégiumok közoktatási feladatai
[21 793,9]

21 498,4

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
19 Kollégiumok közoktatási feladatai
[20 591,7]

21 793,9 kiad.

/-295,5 kiad./

Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

72/10. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 20. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
20 Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási
feladatokhoz
[17 828,4]

18 684,1

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
20 Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási
feladatokhoz
[17 022,0]

17 828,4 kiad.

/+855,7 kiad./

Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

72/11. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 21. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
21 Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó
önkormányzatok feladatellátásához
[14 672,4]

15 432,8

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
21 Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó
önkormányzatok feladatellátásához
[12 183,3]

14 672,4 kiad.

Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.

/+760,4 kiad./
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

72/12. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 1. cím 22. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1 Normatív hozzájárulások
22 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások,
szolgáltatások
[34 300,0]

31 612,1

/-2687,9 kiad./

Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

72/13.

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 2. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
2 Központosított előirányzatok
2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása [4 300,0]

4 800,0

/+500,0 kiad./

Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

72/14.

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 7. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
2 Központosított előirányzatok
7 Kiegészítő támogatás nemzetiségi [iskolák fenntartásához]
nevelési, oktatási feladatokhoz
1 100,0
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
7 Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához[ 400,0]

1 100,0 kiad.

Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

74/1. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők - kapcsolódva a T/17700/494.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 73. és 78. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím
10. alcím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
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10 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatása
[3 290,0]

3 230,0

/-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78/1. (984. sz. jav. - ), 247/17. (984. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/984. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

74/2. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők - kapcsolódva a T/17700/496.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 64., 246., 1587., 1589. és 1592.
pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 10. alcím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
2 Központosított előirányzatok
10 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatása
[3 290,0]

2 681,1

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/59. (985. sz. jav. - ), 229/10.
229/11. (985. sz. jav. - ), 229/12. (985. sz. jav. - ), 247/18. (985. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

/-608,9 kiad./
(985. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/985. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

74/3. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők - kapcsolódva a T/17700/795.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (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 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]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/7.
(986. sz. jav. - ), 247/15. (986. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(986. sz. jav. - ),

3 041,4
242/4.

/-248,6 kiad./

(986. sz. jav. - ),

242/5.
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Indokolás a T/17700/986. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

74/4. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők - kapcsolódva a T/17700/798.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 72., 74., 237. és 238. pontjai) 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]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/1.
(987. sz. jav. - ), 247/16. (987. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(987. sz. jav. - ),

1 415,1
237/1.

/-1874,9 kiad./

(987. sz. jav. - ),

238/1.

Indokolás a T/17700/987. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

75/1. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/17700/954. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 0/954/1/1., 0/954/1/2., 0/954/1/3., 0/954/1/4., 0/954/1/5., 0/954/1/6. és
0/954/1/7. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 21. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
2 Központosított előirányzatok
21 Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak
burkolat felújításának támogatása
[8 000,0]

7 700,0

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
21 Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak
burkolat felújításának támogatása
[5 000,0]

8 000,0 kiad.

/-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/1. (1017. sz. jav. - ), 248/2. (1017. sz. jav. - ), 249/1.
(1017. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1017. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/1. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/17700/954. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 0/954/1/1., 0/954/1/2., 0/954/1/3., 0/954/1/4., 0/954/1/5., 0/954/1/6. és
0/954/1/7. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 22. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
2 Központosított előirányzatok
22 Fővárosi kerületek és a burkolatlan utak aránya tekintetében
legrosszabb helyzetű városok belterületi útjainak szilárd
burkolattal való ellátása
[2 000,0]

2 300,0

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75/1. (1017. sz. jav. - ), 248/2. (1017. sz. jav. - ), 249/1.
(1017. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1017. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím 22. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
2 Központosított előirányzatok
22 [Fővárosi kerületek belterületi útjainak] Belterületi utak szilárd
burkolattal való ellátásának támogatása
[2 000,0]

2 300,0

/+300,0 kiad./

Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

76/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím kiegészítését javasolja a következő új 24.
alcím felvételével:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
2 Központosított előirányzatok
24 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő
támogatása
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

355,0

/+355,0 kiad./
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76/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím kiegészítését javasolja a következő új 27.
alcím felvételével:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
2 Központosított előirányzatok
27 A szakiskola és a szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati
oktatás támogatása

400,0

/+400,0 kiad./

Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

76/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 2. cím kiegészítését javasolja a következő új 28.
alcím felvételével:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
2 Központosított előirányzatok
28 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok

5 400,0

/+5400,0 kiad./

Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

76/6. Halász János 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 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 4. cím 3. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
4 A helyi önkormányzatok színházi támogatása
3 Színházak pályázati támogatása

[ 943,0]

993,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 7. számú mellékletét is módosítani
szükséges.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/12. (962. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/962. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 5. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
5 Normatív, kötött felhasználású támogatások
1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű
érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása [1 500,0]

1 831,5

/+331,5 kiad./

Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

76/8. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 5. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport elhagyását
javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
5 Normatív, kötött felhasználású támogatások
1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
[3 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok] [5 400,0]

/-5400,0 kiad./

Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

76/9. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 5. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
5 Normatív, kötött felhasználású támogatások
1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
[4]3 Pedagógiai szakszolgálat
[3 051,8]
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban

3 214,0

/+162,2 kiad./

- 91 Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

76/10.

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 5. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását
javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
5 Normatív, kötött felhasználású támogatások
2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz
3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

[ 310,2]

321,9

/+11,7 kiad./

Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

76/11. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 5. cím 3.. Alcím elhagyását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
5 Normatív, kötött felhasználású támogatások
[3 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása]
/-1395,5 kiad./
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

[1 395,5]

1 395,5 kiad.

Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

76/12. Halász János 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 1. számú melléklet IX. HELYI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 5. cím 5. alcím módosítását javasolja:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
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5 A többcélú kistérségi társulások támogatása

[15 400,0]

15 350,0

/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 8. számú mellékletét is módosítani
szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76/6. (962. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/962. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/13. Halmai Gáborné, dr. Tompa Sándor, Kárpáti Zsuzsa, dr. Géczi József Alajos és
Gőgös Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/917. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 36/2., 36/5., 245/17. és 1361/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 6. cím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
6 Címzett és céltámogatások
[63 800,0]

62 280,0

/-1520,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/57. (1051. sz. jav. - ), 228/10. (1051. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1051. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76/14. Gulyás József, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Béki Gabriella, Farkas Imre és
Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/17700/56. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 69., 1561. és 1613. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX.
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 6. cím módosítását javasolják:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
6 Címzett és céltámogatások
[63 800,0]

63 186,0

/-614,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/2. (1180. sz. jav. - ), 236/5. (1180. sz. jav. - ), 237/3.
(1180. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1180. számon.
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

78/1. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők - kapcsolódva a T/17700/494.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 73. és 78. pontjai) 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 74/1. (984. sz. jav. - ), 247/17. (984. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/984. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

79/1.

Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/819. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 1128. és 1566. pontjai) 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]

7 500,0

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
10 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása[10 000,0]

/-1500,0 kiad./
9 000,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/56. (1205. sz. jav. - ), 229/1. (1205. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1205. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Ifjúsági bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

- 94 X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet

79/2. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/941. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 159/1., 181/1. és 245/14. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 1. alcím módosítását
javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

[5 525,8]

5 556,8

/+31,0 tám./

[3 798,7]
[1 186,3]
[ 540,0]

3 822,3
1 193,5
540,2

/+23,6 kiad./
/+7,2 kiad./
/+0,2 kiad./

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
[5 438,0]
1 Személyi juttatások
[3 732,1]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[1 166,6]
3 Dologi kiadások
[ 538,5]

5 525,8 tám.
3 798,7 kiad.
1 186,3 kiad.
540,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/3. (1151. sz. jav. - ), 79/4. (1151. sz. jav. - ), 151/11.
(1151. sz. jav. - ), 155/55. (1151. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1151. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

79/3. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/941. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 159/1., 181/1. és 245/14. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 1. cím 2. alcím módosítását
javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

[4 733,9]

4 745,3

/+11,4 tám./

[2 641,6]

2 646,2

/+4,6 kiad./

[ 503,0]

509,8

/+6,8 kiad./

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
[4 681,9]
3 Dologi kiadások
[2 601,6]
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 498,8]

4 733,9 tám.
2 641,6 kiad.
503,0 kiad.

- 95 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/2. (1151. sz. jav. - ), 79/4. (1151. sz. jav. - ), 151/11.
(1151. sz. jav. - ), 155/55. (1151. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/17700/1151. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

79/4. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/941. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 159/1., 181/1. és 245/14. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 7. cím 6. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolják:
X. MINISZTERELNÖKSÉG
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti államháztartási tartalék

[ 529,6]
[ 529,6]

487,2
487,2

/-42,4 kiad./
/-42,4 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/2. (1151. sz. jav. - ), 79/3. (1151. sz. jav. - ), 151/11.
(1151. sz. jav. - ), 155/55. (1151. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1151. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet

79/5. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/315. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 388. és 1000. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Belügyminisztérium központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

[4 243,5]

3 743,5

/-500,0 tám./

[2 862,4]
[ 767,4]
[ 587,1]

2 595,4
634,4
487,1

/-267,0 kiad./
/-133,0 kiad./
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106/2. (1058. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1058. számon.
A módosító javaslatot:

- 96 - nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

79/6.

Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Belügyminisztérium központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

[4 243,5]

3 943,5

/-300,0 tám./

[2 862,4]
[ 767,4]
[ 587,1]

2 702,2
687,6
527,1

/-160,2 kiad./
/-79,8 kiad./
/-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/4. (1107. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1107. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

79/7. Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/257. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 389. és 1004. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Belügyminisztérium központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

[4 243,5]

3 743,5

/-500,0 tám./

[2 862,4]
[ 767,4]
[ 587,1]

2 595,4
634,4
487,1

/-267,0 kiad./
/-133,0 kiad./
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106/1. (1120. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1120. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Idegenforgalmi bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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83/1. Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/17700/855. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 83. és 96. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 8. cím módosítását javasolja:
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
8 BM Távközlési Szolgálat
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[1 486,9]

1 436,9

/-50,0 tám./

[1 175,7]

1 125,7

/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105/1. (1099. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1099. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

83/2. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/17700/439. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 209. és 287. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
6 Falu és tanyagondnoki hálózat fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/2. (1009. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1009. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

87/1.

Jauernik István, dr. Világosi Gábor és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a
T/17700/27. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 155. és 162. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 67.
jogcím-csoport módosítását javasolják:
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célfeladatok
67 Schengen Alap
1 Működési költségvetés

[ 342,9]

312,9

/-30,0 tám./

- 98 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [3 050,0]

3 020,0

/-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/3. (1179. sz. jav. - ), 92/1. (1179. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1179. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

87/2. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/17700/439. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 209. és 287. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 73. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célfeladatok
73 Belügyminisztérium informatikai rendszereivel összefüggő
kötelezettségek
[ 350,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 350,0]

150,0

/-200,0 tám./

150,0

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 83/2. (1009. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1009. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

87/3.

Jauernik István, dr. Világosi Gábor és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a
T/17700/27. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 155. és 162. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím 73.
jogcím-csoport módosítását javasolják:
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célfeladatok
73 Belügyminisztérium informatikai rendszereivel összefüggő
kötelezettségek
[ 350,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 350,0]

320,0

/-30,0 tám./

320,0

/-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/1. (1179. sz. jav. - ), 92/1. (1179. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

- 99 Indokolás a T/17700/1179. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

87/4. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 85. jogcím-csoport felvételével:
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célfeladatok
85 Mezőkövesden Tűzoltólaktanya építése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/6. (1107. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1107. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

88/1. Devánszkiné dr. Molnár Katalin 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 1. számú melléklet
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8.
jogcím-csoport felvételével:
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Társadalmi önszerveződések támogatása
8 A Sors-Társak Közhasznú Egyesülete támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

20,0

/+20,0 tám./

20,0

/+20,0 kiad./

- 100 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 88/2. (972. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/17700/972. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

88/2. Devánszkiné dr. Molnár Katalin 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 1. számú melléklet
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 19. cím 3. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Társadalmi önszerveződések támogatása
10 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 110,0]

90,0

/-20,0 tám./

[ 110,0]

90,0

/-20,0 kiad./

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
10 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány
[ 190,0]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 190,0]

110,0 tám.
110,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 88/1. (972. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/972. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

92/1. Jauernik István, dr. Világosi Gábor és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a
T/17700/27. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 155. és 162. pontjai)
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
14 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása
[1 131,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 131,0]

1 191,0

/+60,0 tám./

1 191,0

/+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/1. (1179. sz. jav. - ), 87/3. (1179. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1179. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

99/1. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/17700/318. számú módosító javaslathoz (T/17700/965. sz. ajánlás 192. pontja)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
20 Nemzeti Sporthivatal
6 Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása
1 Sporttevékenység támogatása
2 Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása
[ 399,0]
299,0
/-100,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 399,0]
299,0
/-100,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99/3. (1204. sz. jav. - ), 103/1. (1204. sz. jav. - ), 103/2.
(1204. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1204. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

99/2. A Költségvetési bizottság
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
20 Nemzeti Sporthivatal
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1 Sporttevékenység támogatása
2 Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása
[ 399,0]
409,0
/+10,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 399,0]
409,0
/+10,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99/4. (1237. sz. jav. - ), 100/1. (1237. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1237. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

99/3. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/17700/318. számú módosító javaslathoz (T/17700/965. sz. ajánlás 192. pontja)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
20 Nemzeti Sporthivatal
6 Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása
1 Sporttevékenység támogatása
3 Szabadidősport támogatása
[ 564,0]
434,0
/-130,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 430,0]
300,0
/-130,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99/1. (1204. sz. jav. - ), 103/1. (1204. sz. jav. - ), 103/2.
(1204. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1204. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

99/4.

A Költségvetési bizottság
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
20 Nemzeti Sporthivatal
6 Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása
1 Sporttevékenység támogatása
3 Szabadidősport támogatása
[ 564,0]
584,0
/+20,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 430,0]
450,0
/+20,0 kiad./
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Indokolás a T/17700/1237. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

100/1.

A Költségvetési bizottság
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja:
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
20 Nemzeti Sporthivatal
6 Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása
1 Sporttevékenység támogatása
4 Versenysport támogatása
[2 171,8]
2 141,8
/-30,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 036,0]
2 006,0
/-30,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99/2. (1237. sz. jav. - ), 99/4. (1237. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1237. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

103/1. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/17700/318. számú módosító javaslathoz (T/17700/965. sz. ajánlás 192. pontja)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 19. jogcím módosítását javasolja:
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
20 Nemzeti Sporthivatal
6 Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása
1 Sporttevékenység támogatása
19 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési
támogatása
[ 45,0]
56,0
/+11,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 45,0]
56,0
/+11,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99/1.
(1204. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(1204. sz. jav. - ),

99/3.

(1204. sz. jav. - ),

103/2.

Indokolás a T/17700/1204. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság,
az Önkormányzati bizottság
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

103/2. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/17700/318. számú módosító javaslathoz (T/17700/965. sz. ajánlás 192. pontja)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 22. jogcím módosítását javasolja:
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
20 Nemzeti Sporthivatal
6 Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása
1 Sporttevékenység támogatása
22 Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport
programok támogatása)
[ 240,0]
459,0
/+219,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 240,0]
459,0
/+219,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99/1.
(1204. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(1204. sz. jav. - ),

99/3.

(1204. sz. jav. - ),

103/1.

Indokolás a T/17700/1204. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

105/1. Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/17700/855. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 83. és 96. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím felvételével:
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
20 Nemzeti Sporthivatal
6 Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények működési támogatása
2 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
10 Győri Extrém sportpark létrehozása
50,0
/+50,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
50,0
/+50,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 83/1. (1099. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1099. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági bizottság;
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106/1. Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/257. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 389. és 1004. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím kiegészítését javasolja a következő új 7. alcím 1 jogcím-csoport felvételével:
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
20 Nemzeti Sporthivatal
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházások
1 Kiskunfélegyháza, Fürdő Szálló rekonstrukciója,
sportuszoda megépítése, I. ütem
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

500,0

/+500,0 tám./

500,0

/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/7. (1120. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1120. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Idegenforgalmi bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

106/2. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/315. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 388. és 1000. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI.
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 20. cím kiegészítését javasolja a következő új 7. alcím 1 jogcím-csoport 1. jogcím felvételével:
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
20 Nemzeti Sporthivatal
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházások
1 Sportcsarnok beruházás Hatvanban
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

500,0

/+500,0 tám./

500,0

/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/5. (1058. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1058. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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107/1. Dr. Ódor Ferenc és dr. Czira Szabolcs képviselők - kapcsolódva a T/17700/370.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 236., 438. és 484. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek
támogatása
[ 450,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 450,0]

430,0

/-20,0 tám./

430,0

/-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/2. (971. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/971. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

107/2. Dr. Ódor Ferenc és dr. Czira Szabolcs képviselők - kapcsolódva a T/17700/370.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 236., 438. és 484. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új
3. jogcím felvételével:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása
3 Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok
támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

20,0

/+20,0 tám./

20,0

/+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107/1. (971. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/971. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

108/1. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/17700/545. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 612. és 836. pontjai)

a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.

- 107 FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím
15. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi
feladatok
[4 272,0]
4 222,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 548,0]
1 498,0

/-50,0 tám./
/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/3. (1216. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1216. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

108/2. Arnóth Sándor és Domokos László képviselők - kapcsolódva a T/17700/493. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 108. és 114. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 20. jogcímcsoport felvételével:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Szövetkezeti üzletrészek kifizetése
6 300,0
1 Működési költségvetés
6 300,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

/+6300,0 tám./
/+6300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 114/1. (1225. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1225. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

108/3. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/17700/545. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 612. és 836. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím
kiegészítését javasolja a következő új 23. jogcím-csoport felvételével:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Mezőőri feladatok ellátása

50,0

/+50,0 tám./
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5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/1. (1216. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1216. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

109/1. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/230. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 461., 1052. és 1378. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 5. alcím 1.
jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Nemzeti támogatások
1 Központosított bevételből működő támogatások
1 Erdészeti feladatok
[4 240,0]
4 340,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 240,0]
4 340,0

/+100,0 tám.
/+100,0 kiad.//

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/1. (1088. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1088. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

109/2. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/230. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 461., 1052. és 1378. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 5. alcím 1.
jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Nemzeti támogatások
1 Központosított bevételből működő támogatások
1 Erdészeti feladatok
[4 240,0]
4 290,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 240,0]
4 290,0

/+50,0 tám./
/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/2. (1089. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

111/1. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/230. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 461., 1052. és 1378. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 5. alcím 2.
jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Nemzeti támogatások
2 Költségvetésből működő támogatások
2 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások
[110 519,9]
110 419,9
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[110 519,9]
110 419,9

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 109/1. (1088. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1088. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

111/2. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/230. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 461., 1052. és 1378. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 5. alcím 2.
jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Nemzeti támogatások
2 Költségvetésből működő támogatások
2 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások
[110 519,9]
110 469,9
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[110 519,9]
110 469,9

/-50,0 tám./
/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 109/2. (1089. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1089. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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112/1. Borkó Károly képviselő - kapcsolódva a T/17700/493. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 108. és 114. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím kiegészítését javasolja a következő új 10. alcím felvételével:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Nemzeti Erdőprogram
2 000,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
2 000,0

/+2000,0 tám./
/+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 114/2. (1210. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1210. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

114/1. Arnóth Sándor és Domokos László képviselők - kapcsolódva a T/17700/493. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 108. és 114. pontjai) 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]
[6 823,1]

523,1
523,1

/-6300,0 kiad./
/-6300,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/2. (1225. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1225. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

114/2. Borkó Károly képviselő - kapcsolódva a T/17700/493. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 108. és 114. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII.
FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 14. alcím
2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
14 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti államháztartási tartalék
[6 823,1]
4 823,1

/-2000,0 kiad./
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4 823,1

/-2000,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112/1. (1210. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1210. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet

151/1. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/939. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 351/1., 554/1. és 566/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 2. alcím elhagyását javasolják:
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Igazságügyi Hivatal
[2 Jogi segítségnyújtás]
[1 Működési költségvetés]
[3 Dologi kiadások]

[ 50,0]

/-50,0 tám./

[ 50,0]

/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/2. (1158. sz. jav. - ), 151/5. (1158. sz. jav. - ), 151/6.
(1158. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1158. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

151/2. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/939. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 351/1., 554/1. és 566/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím 3. alcím elhagyását javasolják:
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Igazságügyi Hivatal
[3 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése]
[ 132,0]
[1 Működési költségvetés]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 132,0]

/-132,0 tám./
/-132,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/1. (1158. sz. jav. - ), 151/5. (1158. sz. jav. - ), 151/6.
(1158. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

151/3. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/939. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 351/1., 554/1. és 566/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 4. cím módosítását
javasolják:
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
4 IM Büntetés-végrehajtás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

/34 349,4 tám./
[19 389,4]
[5 446,1]

19 729,4
5 506,1

/+340,0 kiad./
/+60,0 kiad./

[ 950,8]

550,8

/-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/8. (1159. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1159. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

151/4. Devánszkiné dr. Molnár Katalin 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 1. számú
melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 6. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a
következő új 2. jogcím-csoport felvételével:
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célfeladatok
2 A Sors-Társak Közhasznú Egyesülete támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

30,0

/+30,0 tám./

30,0

/+30,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/7. (973. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/973. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

151/5. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/939. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 351/1., 554/1. és 566/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 6. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-csoport felvételével:
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célfeladatok
4 Jogi segítségnyújtás
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/1. (1158. sz. jav. - ), 151/2. (1158. sz. jav. - ), 151/6.
(1158. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1158. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

151/6. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/939. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 351/1., 554/1. és 566/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 6. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célfeladatok
5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

132,0

/+132,0 tám./

132,0

/+132,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/1. (1158. sz. jav. - ), 151/2. (1158. sz. jav. - ), 151/5.
(1158. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

151/7. Devánszkiné dr. Molnár Katalin 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 1. számú
melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 6. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célfeladatok
6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások,
támogatások
[ 178,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 178,0]

148,0

/-30,0 tám./

148,0

/-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/4. (973. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/973. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

151/8. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/939. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 351/1., 554/1. és 566/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 6. cím 2. alcím 6.
jogcím-csoport módosítását javasolják:
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célfeladatok
6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások

/178,0 tám./

- 115 1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 178,0]

21,0
8,0
29,0
120,0

/+21,0 kiad./
/+8,0 kiad./
/+29,0 kiad./
/-58,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/3. (1159. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1159. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet

151/9. Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/17700/130. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 152. és 153. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[5 308,5]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[3 729,5]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 952,6]
3 Dologi kiadások
[1 385,9]

5 208,5

/-100,0 tám./

3 676,1
926,0
1 365,9

/-53,4 kiad./
/-26,6 kiad./
/-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/9. (1102. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1102. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

151/10. Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/17700/130. számú módosító javaslathoz (T/17700/965. sz. ajánlás 152. és 153. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[5 308,5]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[3 729,5]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 952,6]
3 Dologi kiadások
[1 385,9]

5 058,5

/-250,0 tám./

3 596,0
886,1
1 335,9

/-133,5 kiad./
/-66,5 kiad./
/-50,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/1. (1098. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1098. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

151/11. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/941. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 159/1., 181/1. és 245/14. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[5 308,5]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[3 729,5]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 952,6]
3 Dologi kiadások
[1 385,9]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 52,2]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/2.
(1151. sz. jav. - ), 155/55. (1151. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(1151. sz. jav. - ),

5 266,1

/-42,4 tám./

3 705,9
945,4
1 381,1

/-23,6 kiad./
/-7,2 kiad./
/-4,8 kiad./

45,4

/-6,8 kiad./

79/3.

(1151. sz. jav. - ),

79/4.

Indokolás a T/17700/1151. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

151/12. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/914. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/2., 36/7., 593/1., 593/2. és 594/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[5 308,5]
1 Működési költségvetés
[ 909,0]
1 Személyi juttatások
[3 729,5]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 952,6]
3 Dologi kiadások
[1 385,9]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 32,3]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 52,2]

4 892,6
898,0
3 558,5
1 123,6
1 013,4
30,1

/-415,9 tám./
/-11,0 bev./
/-171,0 kiad./
/+171,0 kiad./
/-372,5 kiad./
/-2,2 kiad./
/-52,2 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/6. (1160. sz. jav. - ), 151/17. (1160. sz. jav. - ), 152/1.
(1160. sz. jav. - ), 152/3. (1160. sz. jav. - ), 152/4. (1160. sz. jav. - ), 152/5. (1160. sz. jav. - ), 152/6. (1160. sz. jav. - ), 152/7.
(1160. sz. jav. - ), 152/8. (1160. sz. jav. - ), 152/9. (1160. sz. jav. - ), 152/10. (1160. sz. jav. - ), 152/11. (1160. sz. jav. - ),
152/12. (1160. sz. jav. - ), 152/13. (1160. sz. jav. - ), 152/14. (1160. sz. jav. - ), 152/15. (1160. sz. jav. - ), 152/16. (1160. sz.
jav. - ), 152/17. (1160. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1160. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

151/13. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/17700/255. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 263. és 799. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[5 308,5]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[3 729,5]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 952,6]
3 Dologi kiadások
[1 385,9]

4 808,5

/-500,0 tám./

3 462,5
819,6
1 285,9

/-267,0 kiad./
/-133,0 kiad./
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/44. (977. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/977. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

151/14. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/17700/255. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 263. és 799. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
[5 308,5]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[3 729,5]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 952,6]
3 Dologi kiadások
[1 385,9]

4 808,5

/-500,0 tám./

3 462,5
819,6
1 285,9

/-267,0 kiad./
/-133,0 kiad./
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/58. (978. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
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Indokolás a T/17700/978. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Idegenforgalmi bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

151/15. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/17700/255. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 263. és 799. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
2 GKM Gazdasági igazgatóság
[1 519,5]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 722,9]

1 319,5

/-200,0 tám./

522,9

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/47. (976. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/976. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

151/16. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/17700/545. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 612. és 836. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
2 GKM Gazdasági igazgatóság
[1 519,5]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 322,9]

1 219,5

/-300,0 tám./

1 022,9

/-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163/2. (996. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/996. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

151/17. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/914. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/2., 36/7., 593/1., 593/2. és 594/1. pont-
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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 Működési költségvetés
[ 590,6]
1 Személyi juttatások
[ 370,3]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 125,8]
3 Dologi kiadások
[1 322,9]
2 Felhalmozási költségvetés
[ 499,4]
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 722,9]

1 564,7
605,3
381,4
129,4
1 368,1
4,4
227,9

/+45,2 tám./
/+14,7 bev./
/+11,1 kiad./
/+3,6 kiad./
/+45,2 kiad./
/-495,0 bev./
/-495,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/6. (1160. sz. jav. - ), 151/12. (1160. sz. jav. - ), 152/1.
152/3. (1160. sz. jav. - ), 152/4. (1160. sz. jav. - ), 152/5. (1160. sz. jav. - ), 152/6. (1160. sz. jav. - ), 152/7.
(1160. sz. jav. - ), 152/8. (1160. sz. jav. - ), 152/9. (1160. sz. jav. - ), 152/10. (1160. sz. jav. - ), 152/11. (1160. sz. jav. - ),
152/12. (1160. sz. jav. - ), 152/13. (1160. sz. jav. - ), 152/14. (1160. sz. jav. - ), 152/15. (1160. sz. jav. - ), 152/16. (1160. sz.
jav. - ), 152/17. (1160. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
(1160. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1160. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

152/1. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/914. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/2., 36/7., 593/1., 593/2. és 594/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
fejezet 2. cím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
2 Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ
[ 41,9]
1 Működési költségvetés
[ 19,6]
2 Felhalmozási költségvetés
[ 0,5]

57,0
5,0

/-41,9 tám./
/+37,4 bev./
/+4,5 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/6. (1160. sz. jav. - ), 151/12. (1160. sz. jav. - ), 151/17.
(1160. sz. jav. - ), 152/3. (1160. sz. jav. - ), 152/4. (1160. sz. jav. - ), 152/5. (1160. sz. jav. - ), 152/6. (1160. sz. jav. - ), 152/7.
(1160. sz. jav. - ), 152/8. (1160. sz. jav. - ), 152/9. (1160. sz. jav. - ), 152/10. (1160. sz. jav. - ), 152/11. (1160. sz. jav. - ),
152/12. (1160. sz. jav. - ), 152/13. (1160. sz. jav. - ), 152/14. (1160. sz. jav. - ), 152/15. (1160. sz. jav. - ), 152/16. (1160. sz.
jav. - ), 152/17. (1160. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1160. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

152/2. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/914. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 0/2., 36/7., 593/1., 593/2. és 594/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 3. cím módosítását javasolja:
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
3 Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal
[ 733,9]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 943,7]

653,9

/-80,0 tám./

1 863,7

/-80,0 kiad./

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal
[ 990,2]
3 Dologi kiadások
[ 160,4]

733,9 tám.
1 943,7 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/41. (1203. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1203. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

152/3. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/914. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/2., 36/7., 593/1., 593/2. és 594/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
fejezet 3. cím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
3 Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal
[ 733,9]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 224,4]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 390,2]
3 Dologi kiadások
[1 943,7]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 6,1]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 8,3]

990,2

/+256,3 tám./

1 263,5
394,3
1 818,9
199,0

/+39,1 kiad./
/+4,1 kiad./
/-124,8 kiad./
/+192,9 kiad./

153,3

/+145,0 kiad./

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
3 [Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal] Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal
[ 990,2]
733,9 tám.
1 Személyi juttatások
[ 466,2]
1 224,4 kiad.
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 151,5]
390,2 kiad.
3 Dologi kiadások
[ 160,4]
1 943,7 kiad.
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
6,1 kiad.
1 Intézményi beruházási kiadások
8,3 kiad.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/6. (1160. sz. jav. - ), 151/12. (1160. sz. jav. - ), 151/17.
(1160. sz. jav. - ), 152/1. (1160. sz. jav. - ), 152/4. (1160. sz. jav. - ), 152/5. (1160. sz. jav. - ), 152/6. (1160. sz. jav. - ), 152/7.
(1160. sz. jav. - ), 152/8. (1160. sz. jav. - ), 152/9. (1160. sz. jav. - ), 152/10. (1160. sz. jav. - ), 152/11. (1160. sz. jav. - ),
152/12. (1160. sz. jav. - ), 152/13. (1160. sz. jav. - ), 152/14. (1160. sz. jav. - ), 152/15. (1160. sz. jav. - ), 152/16. (1160. sz.
jav. - ), 152/17. (1160. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1160. számon.
A módosító javaslatot:
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

152/4. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/914. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/2., 36/7., 593/1., 593/2. és 594/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
fejezet 5. cím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
5 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

[ 52,0]
[ 54,5]
[ 58,0]
[ 19,5]
[ 29,0]

140,0
61,4
20,7
57,9

/-52,0 tám./
/+85,5 bev./
/+3,4 kiad./
/+1,2 kiad./
/+28,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/6. (1160. sz. jav. - ), 151/12. (1160. sz. jav. - ), 151/17.
152/1. (1160. sz. jav. - ), 152/3. (1160. sz. jav. - ), 152/5. (1160. sz. jav. - ), 152/6. (1160. sz. jav. - ), 152/7.
(1160. sz. jav. - ), 152/8. (1160. sz. jav. - ), 152/9. (1160. sz. jav. - ), 152/10. (1160. sz. jav. - ), 152/11. (1160. sz. jav. - ),
152/12. (1160. sz. jav. - ), 152/13. (1160. sz. jav. - ), 152/14. (1160. sz. jav. - ), 152/15. (1160. sz. jav. - ), 152/16. (1160. sz.
jav. - ), 152/17. (1160. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
(1160. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1160. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

152/5. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/914. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/2., 36/7., 593/1., 593/2. és 594/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
fejezet 6. cím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
6 Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

[ 1,0]
[ 35,6]
[ 12,3]
[ 44,8]

5,2
38,1
13,1
45,7

/+4,2 bev./
/+2,5 kiad./
/+0,8 kiad./
/+0,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/6. (1160. sz. jav. - ), 151/12. (1160. sz. jav. - ), 151/17.
(1160. sz. jav. - ), 152/1. (1160. sz. jav. - ), 152/3. (1160. sz. jav. - ), 152/4. (1160. sz. jav. - ), 152/6. (1160. sz. jav. - ), 152/7.
(1160. sz. jav. - ), 152/8. (1160. sz. jav. - ), 152/9. (1160. sz. jav. - ), 152/10. (1160. sz. jav. - ), 152/11. (1160. sz. jav. - ),
152/12. (1160. sz. jav. - ), 152/13. (1160. sz. jav. - ), 152/14. (1160. sz. jav. - ), 152/15. (1160. sz. jav. - ), 152/16. (1160. sz.
jav. - ), 152/17. (1160. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1160. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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152/6. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/914. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/2., 36/7., 593/1., 593/2. és 594/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
fejezet 9. cím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
9 Magyar Geológiai Szolgálat
[ 781,4]
1 Működési költségvetés
[1 402,1]
1 Személyi juttatások
[1 002,9]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 330,9]
3 Dologi kiadások
[ 842,7]
2 Felhalmozási költségvetés
[ 2,6]
1 Intézményi beruházási kiadások
3 Kölcsönök
[ 2,6]

1 062,4
1 012,6
984,7
315,3
781,7
38,4
24,7
5,2

/+281,0 tám./
/-389,5 bev./
/-18,2 kiad./
/-15,6 kiad./
/-61,0 kiad./
/+35,8 bev./
/+24,7 kiad./
/+2,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/6. (1160. sz. jav. - ), 151/12. (1160. sz. jav. - ), 151/17.
(1160. sz. jav. - ), 152/1. (1160. sz. jav. - ), 152/3. (1160. sz. jav. - ), 152/4. (1160. sz. jav. - ), 152/5. (1160. sz. jav. - ), 152/7.
(1160. sz. jav. - ), 152/8. (1160. sz. jav. - ), 152/9. (1160. sz. jav. - ), 152/10. (1160. sz. jav. - ), 152/11. (1160. sz. jav. - ),
152/12. (1160. sz. jav. - ), 152/13. (1160. sz. jav. - ), 152/14. (1160. sz. jav. - ), 152/15. (1160. sz. jav. - ), 152/16. (1160. sz.
jav. - ), 152/17. (1160. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1160. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

152/7. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/914. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/2., 36/7., 593/1., 593/2. és 594/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
fejezet 10. cím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
10 Magyar Bányászati Hivatal
1 Működési költségvetés
[1 200,0]
1 Személyi juttatások
[ 654,5]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 178,6]
3 Dologi kiadások
[ 311,3]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 8,0]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 24,0]
[2 Felújítás]
[ 23,1]
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

1 300,0
630,1
171,9
284,5
195,8

/+100,0 bev./
/-24,4 kiad./
/-6,7 kiad./
/-26,8 kiad./
/+187,8 kiad./

12,7

/-11,3 kiad./
/-23,1 kiad./
/+4,5 kiad./

4,5

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/6. (1160. sz. jav. - ), 151/12. (1160. sz. jav. - ), 151/17.
(1160. sz. jav. - ), 152/1. (1160. sz. jav. - ), 152/3. (1160. sz. jav. - ), 152/4. (1160. sz. jav. - ), 152/5. (1160. sz. jav. - ), 152/6.
(1160. sz. jav. - ), 152/8. (1160. sz. jav. - ), 152/9. (1160. sz. jav. - ), 152/10. (1160. sz. jav. - ), 152/11. (1160. sz. jav. - ),
152/12. (1160. sz. jav. - ), 152/13. (1160. sz. jav. - ), 152/14. (1160. sz. jav. - ), 152/15. (1160. sz. jav. - ), 152/16. (1160. sz.
jav. - ), 152/17. (1160. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

- 123 Indokolás a T/17700/1160. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

152/8. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/914. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/2., 36/7., 593/1., 593/2. és 594/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
fejezet 11. cím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
11 Magyar Energia Hivatal
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 063,4]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 15,4]

963,4
115,4

/-100,0 kiad./
/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/6. (1160. sz. jav. - ), 151/12. (1160. sz. jav. - ), 151/17.
152/1. (1160. sz. jav. - ), 152/3. (1160. sz. jav. - ), 152/4. (1160. sz. jav. - ), 152/5. (1160. sz. jav. - ), 152/6.
(1160. sz. jav. - ), 152/7. (1160. sz. jav. - ), 152/9. (1160. sz. jav. - ), 152/10. (1160. sz. jav. - ), 152/11. (1160. sz. jav. - ),
152/12. (1160. sz. jav. - ), 152/13. (1160. sz. jav. - ), 152/14. (1160. sz. jav. - ), 152/15. (1160. sz. jav. - ), 152/16. (1160. sz.
jav. - ), 152/17. (1160. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
(1160. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1160. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

152/9. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/914. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/2., 36/7., 593/1., 593/2. és 594/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
fejezet 12. cím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
12 Magyar Szabadalmi Hivatal
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 968,9]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 15,0]

1 768,1
215,8

/-200,8 kiad./
/+200,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/6. (1160. sz. jav. - ), 151/12. (1160. sz. jav. - ), 151/17.
(1160. sz. jav. - ), 152/1. (1160. sz. jav. - ), 152/3. (1160. sz. jav. - ), 152/4. (1160. sz. jav. - ), 152/5. (1160. sz. jav. - ), 152/6.
(1160. sz. jav. - ), 152/7. (1160. sz. jav. - ), 152/8. (1160. sz. jav. - ), 152/10. (1160. sz. jav. - ), 152/11. (1160. sz. jav. - ),
152/12. (1160. sz. jav. - ), 152/13. (1160. sz. jav. - ), 152/14. (1160. sz. jav. - ), 152/15. (1160. sz. jav. - ), 152/16. (1160. sz.
jav. - ), 152/17. (1160. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1160. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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152/10. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/914. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/2., 36/7., 593/1., 593/2. és 594/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 13. cím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
13 Országos Mérésügyi Hivatal
1 Működési költségvetés
[2 749,4]
1 Személyi juttatások
[1 046,4]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 340,5]
3 Dologi kiadások
[1 292,7]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 7,0]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 44,8]
2 Felújítás
[ 18,0]

2 927,7
998,0
324,2
1 209,0
268,9

/+178,3 bev./
/-48,4 kiad./
/-16,3 kiad./
/-83,7 kiad./
/+261,9 kiad./

82,0
45,6

/+37,2 kiad./
/+27,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/6. (1160. sz. jav. - ), 151/12. (1160. sz. jav. - ), 151/17.
(1160. sz. jav. - ), 152/1. (1160. sz. jav. - ), 152/3. (1160. sz. jav. - ), 152/4. (1160. sz. jav. - ), 152/5. (1160. sz. jav. - ), 152/6.
(1160. sz. jav. - ), 152/7. (1160. sz. jav. - ), 152/8. (1160. sz. jav. - ), 152/9. (1160. sz. jav. - ), 152/11. (1160. sz. jav. - ),
152/12. (1160. sz. jav. - ), 152/13. (1160. sz. jav. - ), 152/14. (1160. sz. jav. - ), 152/15. (1160. sz. jav. - ), 152/16. (1160. sz.
jav. - ), 152/17. (1160. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1160. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

152/11. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/914. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/2., 36/7., 593/1., 593/2. és 594/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 15. cím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
15 Közlekedési Felügyeletek
1 Működési költségvetés
[27 880,0]
1 Személyi juttatások
[9 265,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[2 776,9]
3 Dologi kiadások
[10 684,3]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [3 627,0]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
2 Felújítás
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
3 Kölcsönök

[ 36,0]
[1 373,0]
[ 136,3]

26 988,9
8 508,1
2 571,2
8 555,4
6 432,2

/-891,1 bev./
/-756,9 kiad./
/-205,7 kiad./
/-2128,9 kiad./
/+2805,2 kiad./

28,1
822,4
75,2
3,0

/-7,9 bev./
/-550,6 kiad./
/-61,1 kiad./
/+3,0 kiad./

[ 70,5]

65,5/-5,0

kiad./

[ 17,0]

16,0/-1,0
.

bev./

- 125 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/6. (1160. sz. jav. - ), 151/12. (1160. sz. jav. - ), 151/17.
(1160. sz. jav. - ), 152/1. (1160. sz. jav. - ), 152/3. (1160. sz. jav. - ), 152/4. (1160. sz. jav. - ), 152/5. (1160. sz. jav. - ), 152/6.
(1160. sz. jav. - ), 152/7. (1160. sz. jav. - ), 152/8. (1160. sz. jav. - ), 152/9. (1160. sz. jav. - ), 152/10. (1160. sz. jav. - ),
152/12. (1160. sz. jav. - ), 152/13. (1160. sz. jav. - ), 152/14. (1160. sz. jav. - ), 152/15. (1160. sz. jav. - ), 152/16. (1160. sz.
jav. - ), 152/17. (1160. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/17700/1160. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

152/12. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/914. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/2., 36/7., 593/1., 593/2. és 594/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 17. cím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
17 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 645,3]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 211,2]
3 Dologi kiadások
[ 888,4]
3 Kölcsönök
[ 30,0]

794,9
251,4
724,6
4,0

/+149,6 kiad./
/+40,2 kiad./
/-163,8 kiad./
/-26,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/6. (1160. sz. jav. - ), 151/12. (1160. sz. jav. - ), 151/17.
(1160. sz. jav. - ), 152/1. (1160. sz. jav. - ), 152/3. (1160. sz. jav. - ), 152/4. (1160. sz. jav. - ), 152/5. (1160. sz. jav. - ), 152/6.
(1160. sz. jav. - ), 152/7. (1160. sz. jav. - ), 152/8. (1160. sz. jav. - ), 152/9. (1160. sz. jav. - ), 152/10. (1160. sz. jav. - ),
152/11. (1160. sz. jav. - ), 152/13. (1160. sz. jav. - ), 152/14. (1160. sz. jav. - ), 152/15. (1160. sz. jav. - ), 152/16. (1160. sz.
jav. - ), 152/17. (1160. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1160. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

152/13. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/914. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/2., 36/7., 593/1., 593/2. és 594/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 18. cím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
18 Polgári Légiközlekedési Hatóság
[ 127,5]
1 Működési költségvetés
[ 518,0]
1 Személyi juttatások
[ 359,3]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 104,5]
3 Dologi kiadások
[ 163,5]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 2,2]
[2 Felhalmozási költségvetés]
[ 14,0]
[1 Intézményi beruházási kiadások]
[ 29,5]
[2 Felújítás]
[ 0,5]

548,0
344,9
104,0
97,7
1,4

/-127,5 tám./
/+30,0 bev./
/-14,4 kiad./
/-0,5 kiad./
/-65,8 kiad./
/-0,8 kiad./
/-14,0 bev./
/-29,5 kiad./
/-0,5 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/6. (1160. sz. jav. - ), 151/12. (1160. sz. jav. - ), 151/17.
(1160. sz. jav. - ), 152/1. (1160. sz. jav. - ), 152/3. (1160. sz. jav. - ), 152/4. (1160. sz. jav. - ), 152/5. (1160. sz. jav. - ), 152/6.
(1160. sz. jav. - ), 152/7. (1160. sz. jav. - ), 152/8. (1160. sz. jav. - ), 152/9. (1160. sz. jav. - ), 152/10. (1160. sz. jav. - ),
152/11. (1160. sz. jav. - ), 152/12. (1160. sz. jav. - ), 152/14. (1160. sz. jav. - ), 152/15. (1160. sz. jav. - ), 152/16. (1160. sz.
jav. - ), 152/17. (1160. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1160. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

152/14. Szabó

Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/914. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/2., 36/7., 593/1., 593/2. és 594/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 20. cím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
20 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1 Működési költségvetés
[9 359,7]
3 Dologi kiadások
[3 256,8]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 50,0]
2 Felújítás
[ 35,0]

9 481,0
3 206,9

/+121,3 bev./
/-49,9 kiad./

171,2
85,0

/+121,2 kiad./
/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/6. (1160. sz. jav. - ), 151/12. (1160. sz. jav. - ), 151/17.
(1160. sz. jav. - ), 152/1. (1160. sz. jav. - ), 152/3. (1160. sz. jav. - ), 152/4. (1160. sz. jav. - ), 152/5. (1160. sz. jav. - ), 152/6.
(1160. sz. jav. - ), 152/7. (1160. sz. jav. - ), 152/8. (1160. sz. jav. - ), 152/9. (1160. sz. jav. - ), 152/10. (1160. sz. jav. - ),
152/11. (1160. sz. jav. - ), 152/12. (1160. sz. jav. - ), 152/13. (1160. sz. jav. - ), 152/15. (1160. sz. jav. - ), 152/16. (1160. sz.
jav. - ), 152/17. (1160. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1160. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

152/15. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/914. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/2., 36/7., 593/1., 593/2. és 594/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 21. cím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
21 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat
1 Működési költségvetés
[16 542,5]
3 Dologi kiadások
[6 667,5]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 29,0]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[1 885,0]
3 Kölcsönök
[ 12,0]

17 837,7
7 212,7
629,0
12,0
2 035,0

/+1295,2 bev./
/+545,2 kiad./
/+600,0 kiad./
/+12,0 bev./
/+150,0 kiad./
/-12,0 bev./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/6. (1160. sz. jav. - ), 151/12. (1160. sz. jav. - ), 151/17.
(1160. sz. jav. - ), 152/1. (1160. sz. jav. - ), 152/3. (1160. sz. jav. - ), 152/4. (1160. sz. jav. - ), 152/5. (1160. sz. jav. - ), 152/6.
(1160. sz. jav. - ), 152/7. (1160. sz. jav. - ), 152/8. (1160. sz. jav. - ), 152/9. (1160. sz. jav. - ), 152/10. (1160. sz. jav. - ),
152/11. (1160. sz. jav. - ), 152/12. (1160. sz. jav. - ), 152/13. (1160. sz. jav. - ), 152/14. (1160. sz. jav. - ), 152/16. (1160. sz.
jav. - ), 152/17. (1160. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1160. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

152/16. Szabó

Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/914. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/2., 36/7., 593/1., 593/2. és 594/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 22. cím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
22 Közlekedésbiztonsági Szervezet
[ 546,1]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 275,7]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 80,5]

500,9

/-45,2 tám./

249,2
61,8

/-26,5 kiad./
/-18,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/6. (1160. sz. jav. - ), 151/12. (1160. sz. jav. - ), 151/17.
(1160. sz. jav. - ), 152/1. (1160. sz. jav. - ), 152/3. (1160. sz. jav. - ), 152/4. (1160. sz. jav. - ), 152/5. (1160. sz. jav. - ), 152/6.
(1160. sz. jav. - ), 152/7. (1160. sz. jav. - ), 152/8. (1160. sz. jav. - ), 152/9. (1160. sz. jav. - ), 152/10. (1160. sz. jav. - ),
152/11. (1160. sz. jav. - ), 152/12. (1160. sz. jav. - ), 152/13. (1160. sz. jav. - ), 152/14. (1160. sz. jav. - ), 152/15. (1160. sz.
jav. - ), 152/17. (1160. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1160. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

152/17. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/914. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 0/2., 36/7., 593/1., 593/2. és 594/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTÉRIUM fejezet 23. cím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
23 Magyar Vasúti Hivatal
1 Működési költségvetés
[ 550,0]

100,0
450,0

/+100,0 tám./
/-100,0 bev./
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(1160. sz. jav. - ), 152/1. (1160. sz. jav. - ), 152/3. (1160. sz. jav. - ), 152/4. (1160. sz. jav. - ), 152/5. (1160. sz. jav. - ), 152/6.
(1160. sz. jav. - ), 152/7. (1160. sz. jav. - ), 152/8. (1160. sz. jav. - ), 152/9. (1160. sz. jav. - ), 152/10. (1160. sz. jav. - ),
152/11. (1160. sz. jav. - ), 152/12. (1160. sz. jav. - ), 152/13. (1160. sz. jav. - ), 152/14. (1160. sz. jav. - ), 152/15. (1160. sz.
jav. - ), 152/16. (1160. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/17700/1160. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

152/18. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/17700/625. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 633. és 828. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport
elhagyását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
[2 Államigazgatási hatékonyság növelését szolgáló
beruházások]
[ 100,0]
[2 Felhalmozási költségvetés]
[4 Kormányzati beruházás]
[ 100,0]

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/10. (1075. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1075. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

152/19. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/17700/625. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 633. és 828. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport
elhagyását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
[2 Államigazgatási hatékonyság növelését szolgáló
beruházások]
[ 100,0]
[2 Felhalmozási költségvetés]
[4 Kormányzati beruházás]
[ 100,0]

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/13. (1076. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

- 129 Indokolás a T/17700/1076. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

152/20. Dr. Martonosi György képviselő - kapcsolódva a T/17700/625. számú módosító
javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 633. és 828. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport
elhagyását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
[2 Államigazgatási hatékonyság növelését szolgáló
beruházások]
[ 100,0]
[2 Felhalmozási költségvetés]
[4 Kormányzati beruházás]
[ 100,0]

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/48. (970. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/970. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

152/21. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/17700/255. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 263. és 799. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport
elhagyását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
[2 Államigazgatási hatékonyság növelését szolgáló
beruházások]
[ 100,0]
[2 Felhalmozási költségvetés]
[4 Kormányzati beruházás]
[ 100,0]

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/52. (974. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/974. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/1. Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/17700/130. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 152. és 153. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
9 Győri Széchenyi tér rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

250,0

/+250,0 tám./

250,0

/+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/10. (1098. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1098. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/2. Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/635. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 611. és 994. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 Kiskunmajsa, elkerülő út megépítése, I. ütem
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

1 200,0

/+1 200,0 tám./

1 200,0

/+1 200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/35. (1121. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1121. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/3. Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/256. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 621. és 1013. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 M5-ös autópálya Petőfiszállás és Kunszállás állandó
autópálya-lehajtó megépítése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

1 900,0

/+1 900,0 tám./

1 900,0

/+1 900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/32. (1119. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1119. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/4. Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/260. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 648. és 1424. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 Honvédségi ingatlanok átfogó országos munkahelyteremtő
hasznosításának támogatása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

1 000,0

/+1 000,0 tám./

1 000,0

/+1 000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/31. (1118. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1118. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/5. Bebes

István képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 A Körmend-Zalalövő vasútvonal fejlesztése, a beruházás
előkészítése
2 Felhalmozási költségvetés

1 200,0

/+1200,0 tám./
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1 200,0

/+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/20. (1048. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1048. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/6. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 Körmend, a 8-as számú főközlekedési utat kiváltó új elkerülő út
építése, I. ütem
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

1 500,0

/+1500,0 tám./

1 500,0

/+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/17. (1046. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1046. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/7. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 Kardos, külterületi utak fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

120,0

/+120,0 tám./

120,0

/+120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/7. (1003. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1003. számon.
A módosító javaslatot:
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/8. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 Kardos, belterületi utak fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

40,0

/+40,0 tám./

40,0

/+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/8. (1004. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1004. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/9. Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/17700/130. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 152. és 153. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 Győri Újváros, Kossuth Lajos utca rehabilitáció
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/9. (1102. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1102. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/10. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/17700/625. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 633. és 828. pontjai)

a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 M3 Görbeházi csomópontjának Nyíregyháza Debrecen közötti
kapcsolat biztosító le- és felhajtóinak megépítése
I. szakasza
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/18. (1075. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1075. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/11. Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/17700/585. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 227. és 743. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
11 Mohácsi Duna-híd fejlesztésének előkészítése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/37. (1085. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1085. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/12. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás

- 135 11 Békésszentandrás, belterületi utak fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

350,0

/+350,0 tám./

350,0

/+350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/6. (1002. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1002. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/13. Erdős Norbert képviselő - kapcsolódva a T/17700/625. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 633. és 828. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
12 Békési út - 44-es főút kereszteződésében körforgalom építése,
I. szakasza
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/19. (1076. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1076. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/14. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
13 A Tiszanána - Dinnyésháti (Álompart) strand és csónakkikötő,
valamint az üdülőterület fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

1 000,0

/+1 000,0 tám./

1 000,0

/+1 000,0 kiad./
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Indokolás a T/17700/1065. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/15. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
13 A gyöngyösi városi strand felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/23. (1062. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1062. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/16. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
13 A gyöngyösi keleti elkerülő út megépítése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

700,0

/+700,0 tám./

700,0

/+700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/21. (1060. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1060. 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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153/17. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
13 Buszpályaudvar építése Hatvanban
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

1 000,0

/+1 000,0 tám./

1 000,0

/+1 000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/19. (1059. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1059. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/18. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
13 Szentgotthárd, strandfürdő kivitelezésének befejezése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/18. (1047. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1047. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/19. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
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13 Heves megyei Közúthálózat fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

5 000,0

/+5 000,0 tám./

5 000,0

/+5 000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/15. (1056. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1056. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/20. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
13 Ipari Park létrehozása Lőrincben
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/13. (1055. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1055. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/21. Dr. Papcsák Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
13 Ófehértón külterületi út
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

30,0

/+30,0 tám./

30,0

/+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/12. (1038. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1038. számon.
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/22. Manninger Jenő képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
13 Hévíz-Keszthely elkerülő út előkészítése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/10. (1053. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1053. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/23. Márton Attila, dr. Pósán László, Halász János, dr. Vitányi István, Arnóth Sándor, dr. Tiba István, Tasó László, Rácz Róbert, Kiss Attila, Kocsis Róbert és Láyer József képviselők - kapcsolódva a T/17700/544. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 670. és 817. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új
13. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
13 M35 Debrecen-Berettyóújfalu
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/1. (988. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/988. 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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153/24. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
13 Örménykút külterületi utak kiépítése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

25,0

/+25,0 tám./

25,0

/+25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/4. (1000. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1000. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/25. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
13 Kondoros, Kardos kerékpárút felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/5. (1001. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1001. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/26. Márton Attila, dr. Pósán László, Halász János, dr. Vitányi István, Arnóth Sándor, dr. Tiba István, Tasó László, Rácz Róbert, Kiss Attila, Kocsis Róbert és Láyer József képviselők - kapcsolódva a T/17700/544. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 670. és 817. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új
14. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
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1 Beruházás
14 M4 Berettyóújfalu-országhatár
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

25,0

/+25,0 tám./

25,0

/+25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/2. (989. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/989. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/27. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
14 Örménykút közvilágítás kiépítése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

1,4

/+1,4 tám./

1,4

/+1,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/40. (999. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/999. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/28. Dr. Dancsó József képviselő - kapcsolódva a T/17700/544. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 670. és 817. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
14 Orosháza-Tótkomlós közötti útszakasz
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

25,0

/+25,0 tám./

25,0

/+25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/14. (1042. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
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Indokolás a T/17700/1042. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/29. Dr. Dancsó József képviselő - kapcsolódva a T/17700/544. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 670. és 817. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
14 Orosháza-Pusztaföldvár-Csanádapáca-Gerendás közötti
útszakasz
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

30,0

/+30,0 tám./

30,0

/+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/16. (1043. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1043. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/30. Arnóth Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
15 Füzesgyarmat-Biharnagybajom útszakasz
rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/36. (1114. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1114. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

- 143 -

153/31. Márton Attila, dr. Pósán László, Halász János, dr. Vitányi István, Arnóth Sándor, dr. Tiba István, Tasó László, Rácz Róbert, Kiss Attila, Kocsis Róbert és Láyer József képviselők - kapcsolódva a T/17700/544. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 670. és 817. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új
15. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
15 M4 Berettyóújfalu-Püspökladány
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/3. (990. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/990. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/32. Arnóth Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
16 Püspökladány-Hosszúhát-Sárrétudvari útszakasz
rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

400,0

/+400,0 tám./

400,0

/+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/33. (1112. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1112. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/33. Arnóth Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
17 4. sz. főútvonal Püspökladány-Kaba-Hajdúszoboszló
közötti szakasz fejlesztésének megkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

2 000,0

/+2 000,0 tám./

2 000,0

/+2 000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/30. (1116. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1116. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/34. Arnóth Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
18 33. sz. főútvonal Nádudvar-Püspökladány útszakasz
rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

600,0

/+600,0 tám./

600,0

/+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/27. (1097. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1097. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/35. Arnóth Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
18 42. sz. főút Püspökladányt, Bárándot elkerülő útszakasz
építésének megkezdése, Püspökladány-Báránd útszakasz
rekonstrukciójának megkezdése

2 000,0

/+2000,0 tám./
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4 Kormányzati beruházás

2 000,0

/+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/34. (1113. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1113. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/36. Varga Mihály képviselő

a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI
ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő
új 20. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
20 Nagyiván-Kócsújfalu közötti útfelújítás
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

800,0

/+800,0 tám./

800,0

/+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/39. (1211. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1211. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/37. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 20. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
20 Kondoros, Kardos oktatási intézményeinek
fűtéskorszerűsítése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

60,0

/+60,0 tám./

60,0

/+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/41. (1223. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1223. számon.
A módosító javaslatot:
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/38. Arnóth Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
21 Kaba-Tetétlen-Földes közötti útszakasz rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/29. (1115. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1115. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/39. Szabó Lajos és dr. Bőhm András képviselők - kapcsolódva a T/17700/800. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 237. és 724. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25.
cím 3. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Vállalkozási célelőirányzatok
5 Tőzsdei bevezetésre készülő vállalkozások támogatása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/54. (1013. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1013. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

153/40. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport
módosítását javasolja:
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Energiagazdálkodási célelőirányzat
1 Energiagazdálkodás
[50 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [49 913,0]

49 998,6

/-1,4 tám./

49 911,6

/-1,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/27. (999. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/999. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153/41. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport
módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Energiagazdálkodási célelőirányzat
1 Energiagazdálkodás
[50 000,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [49 913,0]

49 940,0

/-60,0 tám./

49 853,0

/-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/37. (1223. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1223. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/1. Márton Attila, dr. Pósán László, Halász János, dr. Vitányi István, Arnóth Sándor, dr. Tiba István, Tasó László, Rácz Róbert, Kiss Attila, Kocsis Róbert és Láyer József képviselők - kapcsolódva a T/17700/544. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 670. és 817. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
29 Útpénztár
[91 789,8]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

91 739,8

/-50,0 tám./

88 639,8

/-50,0 kiad./
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Indokolás a T/17700/988. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/2. Márton Attila, dr. Pósán László, Halász János, dr. Vitányi István, Arnóth Sándor, dr. Tiba István, Tasó László, Rácz Róbert, Kiss Attila, Kocsis Róbert és Láyer József képviselők - kapcsolódva a T/17700/544. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 670. és 817. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
29 Útpénztár
[91 789,8]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

91 764,8

/-25,0 tám./

88 664,8

/-25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/26. (989. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/989. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/3. Márton Attila, dr. Pósán László, Halász János, dr. Vitányi István, Arnóth Sándor, dr. Tiba István, Tasó László, Rácz Róbert, Kiss Attila, Kocsis Róbert és Láyer József képviselők - kapcsolódva a T/17700/544. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 670. és 817. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS
KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
29 Útpénztár
[91 789,8]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

91 739,8

/-50,0 tám./

88 639,8

/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/31. (990. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/990. 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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155/4. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

91 764,8

/-25,0 tám./

88 664,8

/-25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/24. (1000. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1000. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/5. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

91 739,8

/-50,0 tám./

88 639,8

/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/25. (1001. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1001. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/6. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés

91 439,8

/-350,0 tám./
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[88 689,8]

88 339,8

/-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/12. (1002. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1002. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/7. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

91 669,8

/-120,0 tám./

88 569,8

/-120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/7. (1003. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1003. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/8. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

91 749,8

/-40,0 tám./

88 649,8

/-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/8. (1004. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1004. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;

- 151 az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/9. Márton Attila és Kocsis Róbert képviselők - kapcsolódva a T/17700/544. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 670. és 817. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29.
alcím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
29 Útpénztár
[91 789,8]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

91 289,8

/-500,0 tám./

88 189,8

/-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/42. (1036. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1036. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/10. Manninger Jenő képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

91 689,8

/-100,0 tám./

88 589,8

/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/22. (1053. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1053. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/11. Kocsis Róbert és Márton Attila képviselők - kapcsolódva a T/17700/544. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 670. és 817. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29.
alcím módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
29 Útpénztár
[91 789,8]

91 503,8

/-286,0 tám./
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3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

[88 689,8]

88 403,8

/-286,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/43. (1037. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1037. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/12. Dr. Papcsák Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

91 759,8

/-30,0 tám./

88 659,8

/-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/21. (1038. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1038. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/13. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [88 689,8]

91 589,8

/-200,0 tám./

88 489,8

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/20. (1055. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1055. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
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155/14. Dr. Dancsó József képviselő - kapcsolódva a T/17700/544. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 670. és 817. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

91 764,8

/-25,0 tám./

88 664,8

/-25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/28. (1042. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1042. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/15. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

86 789,8

/-5 000,0 tám./

83 689,8

/-5 000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/19. (1056. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1056. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/16. Dr. Dancsó József képviselő - kapcsolódva a T/17700/544. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 670. és 817. pontjai) 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]

91 759,8

/-30,0 tám./
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3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

[88 689,8]

88 659,8

/-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/29. (1043. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1043. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/17. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

90 289,8

/-1500,0 tám./

87 189,8

/-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/6. (1046. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1046. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/18. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

91 489,8

/-300,0 tám./

88 389,8

/-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/18. (1047. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1047. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/19. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

90 789,8

/-1 000,0 tám./

87 689,8

/-1 000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/17. (1059. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1059. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/20. Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

90 589,8

/-1200,0 tám./

87 489,8

/-1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/5. (1048. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1048. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/21. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]

91 089,8

/-700,0 tám./
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3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

[88 689,8]

87 989,8

/-700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/16. (1060. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1060. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/22. Arnóth Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

91 289,8

/-500,0 tám./

88 189,8

/-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/45. (1093. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1093. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/23. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

91 489,8

/-300,0 tám./

88 389,8

/-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/15. (1062. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1062. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/24. Arnóth Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

90 789,8

/-1000,0 tám./

87 689,8

/-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/46. (1094. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1094. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/25. Arnóth Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

90 789,8

/-1000,0 tám./

87 689,8

/-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/49. (1095. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1095. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/26. Arnóth Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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
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2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

[91 789,8]

90 989,8

/-800,0 tám./

[88 689,8]

87 889,8

/-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/50. (1096. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1096. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/27. Arnóth Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

91 189,8

/-600,0 tám./

88 089,8

/-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/34. (1097. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1097. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/28. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

90 789,8

/-1 000,0 tám./

87 689,8

/-1 000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/14. (1065. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1065. számon.
A módosító javaslatot:
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/29. Arnóth Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

91 589,8

/-200,0 tám./

88 489,8

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/38. (1115. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1115. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/30. Arnóth Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

89 789,8

/-2 000,0 tám./

86 689,8

/-2 000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/33. (1116. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1116. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/31. Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/260. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 648. és 1424. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím módosítását javasolja:
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25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
29 Útpénztár
[91 789,8]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

90 789,8

/-1 000,0 tám./

87 689,8

/-1 000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/4. (1118. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1118. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/32. Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/256. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 621. és 1013. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

89 889,8

/-1 900,0 tám./

86 789,8

/-1 900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/3. (1119. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1119. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/33. Arnóth Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

91 389,8

/-400,0 tám./

88 289,8

/-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/32. (1112. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1112. számon.

- 161 A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/34. Arnóth Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

89 789,8

/-2000,0 tám./

86 689,8

/-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/35. (1113. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1113. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/35. Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/635. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 611. és 994. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [88 689,8]

90 589,8

/-1 200,0 tám./

87 489,8

/-1 200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/2. (1121. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1121. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/36. Arnóth Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 29. alcím módosítását javasolja:
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
29 Útpénztár
[91 789,8]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

91 489,8

/-300,0 tám./

88 389,8

/-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/30. (1114. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1114. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/37. Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/17700/585. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 227. és 743. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

91 689,8

/-100,0 tám./

88 589,8

/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/11. (1085. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1085. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/38. Firtl Mátyás képviselő - kapcsolódva a T/17700/24. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 158. és 163. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [88 689,8]

91 489,8

/-300,0 tám./

88 389,8

/-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/57. (1130. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

- 163 Indokolás a T/17700/1130. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/39. Varga Mihály 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]
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[88 689,8]

90 989,8

/-800,0 tám./

87 889,8

/-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/36. (1211. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1211. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/40. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/17700/255. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 263. és 799. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 30. alcím 17. jogcímcsoport elhagyását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
[17 Kihelyezett szakértői támogatás]
[ 207,5]
[1 Működési költségvetés]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 207,5]

/-207,5 tám./
/-207,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/51. (975. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/975. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/41. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/914. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 0/2., 36/7., 593/1., 593/2. és 594/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 36. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

- 164 XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Közhasznú szervezetek támogatása
2 Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht
közhasznú feladatai
[ 100,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 100,0]

180,0

/+80,0 tám./

180,0

/+80,0 kiad./

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht közhasznú
feladatai
100,0 tám.
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
100,0 kiad.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/2. (1203. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1203. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/42. Márton Attila és Kocsis Róbert képviselők - kapcsolódva a T/17700/544. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 670. és 817. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 38. alcím 3. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram
3 Hajdúszoboszló-M35-ös csomópont közötti útszakasz 2x2
sávossá bővítésének megkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

500,0

/+500,0 tám./

500,0

/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/9. (1036. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1036. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/43. Kocsis Róbert és Márton Attila képviselők - kapcsolódva a T/17700/544. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 670. és 817. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 38. alcím 4. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram

- 165 4 Hajdúszoboszló-Nagyhegyes körforgalom csomópont közötti
útszakasz felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

286,0

/+286,0 tám./

286,0

/+286,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/11. (1037. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1037. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/44. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/17700/255. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 263. és 799. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím 10. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram
10 22. számú főútvonal Szécsényt elkerülő szakaszának
építése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

500,0

/+500,0 tám./

500,0

/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/13. (977. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/977. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/45. Arnóth Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím 11. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram
11 Bárándot elkerülő útszakasz építése, beruházás
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

500,0

/+500,0 tám./

500,0

/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/22. (1093. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
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Indokolás a T/17700/1093. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/46. Arnóth Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím 11. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram
11 Furta-Zsáka-Bakonszeg-Bihartorda-Biharnagybajom útvonal
rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

1 000,0

/+1000,0 tám./

1 000,0

/+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/24. (1094. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1094. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/47. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/17700/255. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 263. és 799. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím 11. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram
11 Nógrádsipek-Herencsény összekötő út megépítése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/15. (976. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/976. 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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155/48. Dr. Martonosi György képviselő - kapcsolódva a T/17700/625. számú

módosító
javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 633. és 828. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím 11. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram
11 M43-as autóút beruházásának előkészítése I. szakasz
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/20. (970. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/970. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/49. Arnóth Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím 11 jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram
11 Püspökladányt elkerülő útszakasz építésének előkészítő
munkálatai
1 000,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

/+1000,0 tám./
1 000,0

/+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/25. (1095. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1095. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/50. Arnóth Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/425. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 613. és 1390. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím 11. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

- 168 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram
11 Püspökladány-Báránd közötti útszakasz rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

800,0

/+800,0 tám./

800,0

/+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/26. (1096. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1096. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/51. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/17700/255. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 263. és 799. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím 12. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram
12 22. számú főútvonal fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

207,5

/+207,5 tám./

207,5

/+207,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/40. (975. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/975. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/52. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/17700/255. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 263. és 799. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 38. alcím 13. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Felzárkóztatási Infrastruktúrális Fejlesztési Alapprogram
13 Bátonyterenye-Szécsény összekötő út megépítése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152/21. (974. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
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Indokolás a T/17700/974. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/53. Dr. Gál Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/17700/27. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 155. és 162. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 40. alcím 1. jogcím-csoport
módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
40 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék
[2 603,5]
[2 603,5]

2 543,5
2 543,5

/-60,0 kiad./
/-60,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/59. (969. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/969. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/54. Szabó Lajos és dr. Bőhm András képviselők - kapcsolódva a T/17700/800. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 237. és 724. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25.
cím 40. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
40 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék
[2 603,5]
[2 603,5]
2 503,5

2 503,5
/-100,0 kiad./
/-100,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153/39. (1013. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1013. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

155/55. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/941. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 159/1., 181/1. és 245/14. pontjai) a tör-
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
40 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti államháztartási tartalék
[7 041,1]
[7 041,1]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/2.
151/11. (1151. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(1151. sz. jav. - ),

7 083,5
7 083,5
79/3.

/+42,4 kiad./
/+42,4 tám./

(1151. sz. jav. - ),

79/4.

(1151. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1151. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

155/56. Dr. Gémesi György képviselő - kapcsolódva a T/17700/796. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 354., 791. és 795. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím 40. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
40 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti államháztartási tartalék
[7 041,1]
[7 041,1]

541,1
541,1

/-6 500,0 kiad./
/-6 500,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163/1. (1131. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1131. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/57. Firtl Mátyás képviselő - kapcsolódva a T/17700/24. számú

módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 158. és 163. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 48. alcím 2. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
48 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
2 Fertőrákos-Fertőmeggyes(Mörbisch)-Harka
-Sopronnyék(Neckenmarkt)-Ágfalva-Somfalva(Schattendorf)
-Brennberg-Récény(Ritzing) utak helyreállítása - I. ütem
2 Felhalmozási költségvetés

300,0

/+300,0 tám./
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300,0

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/38. (1130. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1130. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/58. Dr. Nagy Andor képviselő - kapcsolódva a T/17700/255. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 263. és 799. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 48. alcím 2. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
48 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
2 Hollókő és környéke kerékpárút fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

500,0

/+500,0 tám./

500,0

/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/14. (978. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/978. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Idegenforgalmi bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155/59. Dr. Gál Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/17700/27. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 155. és 162. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 48. alcím 2. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
48 Útfenntartás és fejlesztési célelőirányzat
2 Maglód 31-es számú főút és a 3111-es jelű út találkozásában
körforgalom kialakítása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

60,0

/+60,0 tám./

60,0

/+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/53. (969. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/969. számon.
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

163/1. Dr. Gémesi György képviselő - kapcsolódva a T/17700/796. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 354., 791. és 795. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 48. alcím 2. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
48 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
2 Gödöllőt elkerülő út Dózsa György út 3-as számú főút körforgalom,
valamint 3-as számú főút körforgalom-Isaszegi út közötti
szakaszának építése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

6 500,0

/+6 500,0 tám./

6 500,0

/+6 500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155/56. (1131. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1131. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

163/2. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/17700/545. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 612. és 836. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV.
GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 26. cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
26 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat
4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
5 Biogáz üzem létesítésének megkezdése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151/16. (996. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/996. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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163/3. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/17700/545. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 612. és 836. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 499,9]

6 248,9

/-300,0 tám./

2 199,9

/-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 164/6. (994. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/994. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

163/4. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/17700/545. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 612. és 836. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 499,9]

5 948,9

/-600,0 tám./

1 899,9

/-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/1. (995. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/995. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

163/5. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/413. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 860. és 1220. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
igazgatása
[6 548,9]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 499,9]

6 248,9

/-300,0 tám./

2 199,9

/-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 164/8. (1045. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

- 174 -

Indokolás a T/17700/1045. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

163/6. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/17700/413. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 860. és 1220. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
igazgatása
[6 548,9]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 499,9]

5 948,9

/-600,0 tám./

1 899,9

/-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 164/1. (1079. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1079. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

163/7. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/17700/545. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 612. és 836. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 499,9]

6 248,9

/-300,0 tám./

2 199,9

/-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 164/10. (1212. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1212. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

163/8. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/17700/545. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 612. és 836. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

- 175 1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 499,9]

6 248,9

/-300,0 tám./

2 199,9

/-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 164/7. (1213. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1213. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

163/9. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/17700/545. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 612. és 836. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 499,9]

6 248,9

/-300,0 tám./

2 199,9

/-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165/1. (1214. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1214. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
"
163/10. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/17700/545. számú módosító javas"
lathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 612. és 836. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 499,9]

6 448,9

/-100,0 tám./

2 399,9

/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165/2. (1215. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1215. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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163/11. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/17700/545. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 612. és 836. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 499,9]

6 448,9

/-100,0 tám./

2 399,9

/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165/3. (1217. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1217. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

163/12. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/17700/545. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 612. és 836. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása[6 548,9]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[2 499,9]

6 498,9

/-50,0 tám./

2 449,9

/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165/4. (1218. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1218. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

163/13. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/25. számú módosító javaslathoz (T/17700/965. sz. ajánlás 164. és 165. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 1. jogcímcsoport módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai
[ 190,0]
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
[ 190,0]

140,0

/-50,0 tám./

140,0

/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 164/9. (1220. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
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Indokolás a T/17700/1220. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

163/14. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/25. számú módosító javaslathoz (T/17700/965. sz. ajánlás 164. és 165. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím 1. jogcímcsoport módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai
[ 190,0]
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
[ 190,0]

180,0

/-10,0 tám./

180,0

/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 164/4. (1221. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1221. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

164/1. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/17700/413. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 860. és 1220. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését
javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 Tiszafüred csapadékvíz-elvezetési beruházása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

600,0

/+600,0 tám./

600,0

/+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163/6. (1079. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1079. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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164/2. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését
javasolja a következő új 18. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
18 Mezőkövesd csapadékvíz elvezetési beruházás
megkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

500,0

/+500,0 tám./

500,0

/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 168/3. (1110. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1110. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

164/3. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését
javasolja a következő új 19. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
19 Mezőkövesd, Egerlövő, Bükkábrány, Tibolddaróc, Kács, Vatta,
Csincse, Borsodgereszt települések szennyvízberuházásának
megkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

500,0

/+500,0 tám./

500,0

/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 168/2. (1109. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1109. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

164/4. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/25. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 164. és 165. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését
javasolja a következő új 21. jogcím-csoport felvételével:
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10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
21 Kardos parkosítás, szobor tér kialakítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

10,0

/+10,0 tám./

10,0

/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163/14. (1221. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1221. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

164/5. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/258. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 162., 882. és 1225. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését
javasolja a következő új 21. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
21 Békéscsaba szennyvízelvezetésének megvalósítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 168/1. (997. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/997. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

164/6. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/17700/545. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 612. és 836. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését
javasolja a következő új 21. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
21 Szennyvízhálózat kiépítésének megkezdése Nyírkáta-Terem-Bátorliget
településeken
300,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
300,0

/+300,0 tám./
/+300,0 kiad./

- 180 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163/3. (994. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/17700/994. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

164/7. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/17700/545. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 612. és 836. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését
javasolja a következő új 21. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
21 Szennyvízhálózat kiépítésének megkezdése NyírbogátNyírgelse-Kisléta településeken
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163/8. (1213. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1213. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

164/8. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/413. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 860. és 1220. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését
javasolja a következő új 21. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
21 Tenk község természet-közeli szennyvíztisztításának
megoldása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163/5. (1045. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1045. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati bizottság;
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

164/9. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/25. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 164. és 165. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését
javasolja a következő új 22. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
22 Békéscsaba Ipari Park fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163/13. (1220. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1220. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

164/10. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/17700/545. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 612. és 836. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését
javasolja a következő új 22. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
22 Szennyvízhálózat kiépítésének megkezdése Nyírvasvári
településen
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163/7. (1212. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1212. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

165/1. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/17700/545. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 612. és 836. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését
javasolja a következő új 23. jogcím-csoport felvételével:
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
23 Szennyvízhálózat kiépítésének megkezdése Nyírbéltek-Penészlek
-Encsencs-Nyírpilis-Ömböly térségében
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163/9. (1214. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1214. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

165/2. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/17700/545. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 612. és 836. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését
javasolja a következő új 24. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
24 Szennyvízhálózat kiépítésének megkezdése Mérk-Vállaj-Tiborszállás
településeken
100,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
100,0

/+100,0 tám./
/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163/10. (1215. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1215. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

165/3. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/17700/545. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 612. és 836. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését
javasolja a következő új 25. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
25 Hodász-Nyírcsászár-Nyírdercs szennyvízhálózat
kiépítésének megkezdése
2 Felhalmozási költségvetés

100,0

/+100,0 tám./
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100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163/11. (1217. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1217. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

165/4. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/17700/545. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 612. és 836. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését
javasolja a következő új 26. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
26 Nyírgyulaj szennyvíztisztító hálózati kiépítésének
megkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163/12. (1218. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1218. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

168/1. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/258. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 162., 882. és 1225. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
3 Vízkárelhárítási művek fenntartása
[1 950,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 451,4]

1 750,0

/-200,0 tám./

1 251,4

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 164/5. (997. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/997. számon.
A módosító javaslatot:
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bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

168/2. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
3 Vízkárelhárítási művek fenntartása
[1 950,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 451,4]

1 450,0

/-500,0 tám./

951,4

/-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 164/3. (1109. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1109. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

168/3. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
3 Vízkárelhárítási művek fenntartása
[1 950,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 451,4]

1 450,0

/-500,0 tám./

951,4

/-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 164/2. (1110. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1110. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

171/1. Dr. Simon Miklós képviselő - kapcsolódva a T/17700/545. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 612. és 836. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI.
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javasolja a következő új 43. jogcím-csoport felvételével:
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
43 Szatmár-Beregi Nemzeti Park Igazgatóság megalakításának
előkészületi munkálatai
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

600,0

/+600,0 tám./

600,0

/+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163/4. (995. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/995. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi
bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet

171/2. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/233. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 168. és 950. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII.
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
1 Országos Területfejlesztési Hivatal
1 Központi igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

[2 474,2]

2 154,2

/-320,0 tám./

[1 300,4]
[ 396,2]
[ 716,9]

1 133,4
313,2
646,9

/-167,0 kiad./
/-83,0 kiad./
/-70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/5. (1054. sz. jav. - ), 171/6. (1054. sz. jav. - ), 173/4.
(1054. sz. jav. - ), 185/3. (1054. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1054. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Idegenforgalmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

171/3. Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/675. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 957. és 1306. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII.
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
1 Országos Területfejlesztési Hivatal
1 Központi igazgatás

[2 474,2]

2 154,2

/-320,0 tám./
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1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

[1 300,4]
[ 396,2]
[ 716,9]

1 133,4
313,2
646,9

/-167,0 kiad./
/-83,0 kiad./
/-70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 181/1. (1105. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1105. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

171/4. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII.
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
1 Országos Területfejlesztési Hivatal
1 Központi igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások

[2 474,2]

2 394,2

/-80,0 tám./

[1 300,4]
[ 396,2]
[ 716,9]

1 258,6
375,5
699,4

/-41,8 kiad./
/-20,7 kiad./
/-17,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/7. (1108. sz. jav. - ), 173/1. (1108. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1108. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Idegenforgalmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

171/5. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/233. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 168. és 950. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII.
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 2. cím módosítását javasolja:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
2 Magyar Turisztikai Hivatal
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[ 436,9]

366,9

/-70,0 tám./

[ 135,6]

65,6

/-70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/2. (1054. sz. jav. - ), 171/6. (1054. sz. jav. - ), 173/4.
(1054. sz. jav. - ), 185/3. (1054. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1054. számon.
A módosító javaslatot:
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- egyharmada sem támogatja: az Idegenforgalmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

171/6. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/233. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 168. és 950. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII.
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 4. cím módosítását javasolja:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
4 Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 904,7]

484,7

/-420,0 tám./

[ 433,4]
[ 129,9]
[ 182,3]
[ 100,6]

246,4
36,9
82,3
60,6

/-187,0 kiad./
/-93,0 kiad./
/-100,0 kiad./
/-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/2. (1054. sz. jav. - ), 171/5. (1054. sz. jav. - ), 173/4.
185/3. (1054. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(1054. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1054. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Idegenforgalmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

171/7. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII.
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 4. cím módosítását javasolja:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
4 Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 904,7]

484,7

/-420,0 tám./

[ 433,4]
[ 129,9]
[ 182,3]
[ 100,6]

246,4
36,9
82,3
60,6

/-187,0 kiad./
/-93,0 kiad./
/-100,0 kiad./
/-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/4. (1108. sz. jav. - ), 173/1. (1108. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1108. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Idegenforgalmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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171/8. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII.
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 4. cím módosítását javasolja:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
4 Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 904,7]

854,7

/-50,0 tám./

[ 433,4]
[ 129,9]
[ 182,3]
[ 100,6]

411,2
118,8
170,3
95,9

/-22,2 kiad./
/-11,1 kiad./
/-12,0 kiad./
/-4,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173/2. (1224. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1224. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Idegenforgalmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

171/9. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII.
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 4. cím módosítását javasolja:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
4 Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 904,7]

901,7

/-3,0 tám./

[ 433,4]
[ 129,9]
[ 182,3]
[ 100,6]

432,1
129,2
181,6
100,3

/-1,3 kiad./
/-0,7 kiad./
/-0,7 kiad./
/-0,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173/5. (1222. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1222. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

171/10. Bán Imre és Kékesi Tibor képviselők - kapcsolódva a T/17700/273. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 721. és 1089. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
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3 ROP Közreműködő Szervezetek Támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 500,0]

470,0

/-30,0 tám./

[ 500,0]

470,0

/-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 181/2.
(966. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(966. sz. jav. - ),

184/1.

(966. sz. jav. - ),

185/1.

Indokolás a T/17700/966. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

171/11. Bán Imre és Kékesi Tibor képviselők - kapcsolódva a T/17700/386. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 488. és 955. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
3 ROP Közreműködő Szervezetek Támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 500,0]

470,0

/-30,0 tám./

[ 500,0]

470,0

/-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 181/3.
(992. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(992. sz. jav. - ),

184/2.

(992. sz. jav. - ),

185/2.

Indokolás a T/17700/992. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

173/1. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII.
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcímcsoport felvételével:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
5 Intermodális logisztikai központ kialakításának előkészítése a
Mezőkövesdi repülőtéren
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

500,0

/+500,0 tám./

500,0

/+500,0 kiad./

- 190 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/4. (1108. sz. jav. - ), 171/7. (1108. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/17700/1108. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Idegenforgalmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

173/2. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII.
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcímcsoport felvételével:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
5 Békésszentandrási camping kialakítása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/8. (1224. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1224. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Idegenforgalmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

173/3. Dr. Tompa Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/114. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 949. és 1529. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII.
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
5 Turisztikai célelőirányzat
12 544,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 60,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 20,0]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [5 100,0]

80,0
25,0
5 075,0

Indokolás a T/17700/1035. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Idegenforgalmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

/+20,0 kiad./
/+5,0 kiad./
/-25,0 kiad./
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173/4. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/233. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 168. és 950. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII.
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcímcsoport felvételével:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
6 Szilvásvárad idegenforgalmi vonzerejének növelés
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

900,0

/+900,0 tám./

900,0

/+900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/2. (1054. sz. jav. - ), 171/5. (1054. sz. jav. - ), 171/6.
185/3. (1054. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(1054. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1054. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Idegenforgalmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

173/5. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII.
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcímcsoport felvételével:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
6 Csabacsüdi játszótér megvalósítása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

3,0

/+3,0 tám./

3,0

/+3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/9. (1222. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1222. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

181/1. Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/17700/675. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 957. és 1306. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII.
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
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3 Duna-Tisza közi hátság területfejlesztési programja [ 264,3]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 107,0]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 20,0]

584,3

/+320,0 tám./

307,0
140,0

/+200,0 kiad./
/+120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/3. (1105. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1105. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

181/2. Bán Imre és Kékesi Tibor képviselők - kapcsolódva a T/17700/273. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 721. és 1089. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Országos jelentőségű területfejlesztési programok
8 Budapesti Agglomerációval kapcsolatos feladatok támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
40,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

100,0

/+100,0 tám./

/+40,0 kiad./
60,0

/+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/10. (966. sz. jav. - ), 184/1. (966. sz. jav. - ), 185/1.
(966. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/966. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

181/3. Bán Imre és Kékesi Tibor képviselők - kapcsolódva a T/17700/386. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 488. és 955. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport felvételével:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Országos jelentőségű területfejlesztési programok
8 Budapesti Agglomerációval kapcsolatos feladatok
támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

100,0

/+100,0 tám./

40,0

/+40,0 kiad./

- 193 2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

60,0

/+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/11. (992. sz. jav. - ), 184/2. (992. sz. jav. - ), 185/2.
(992. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/992. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

184/1. Bán Imre és Kékesi Tibor képviselők - kapcsolódva a T/17700/273. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 721. és 1089. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
1 Központi fejlesztési feladatok
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

[2 216,3]

2 156,3

/-60,0 tám./

[1 145,0]

1 085,0

/-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/10. (966. sz. jav. - ), 181/2. (966. sz. jav. - ), 185/1.
(966. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/966. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

184/2. Bán Imre és Kékesi Tibor képviselők - kapcsolódva a T/17700/386. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 488. és 955. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását
javasolják:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
1 Központi fejlesztési feladatok
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

[2 216,3]

2 156,3

/-60,0 tám./

[1 145,0]

1 085,0

/-60,0 kiad./

- 194 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/11. (992. sz. jav. - ), 181/3. (992. sz. jav. - ), 185/2.
(992. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/17700/992. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

185/1. Bán Imre és Kékesi Tibor képviselők - kapcsolódva a T/17700/273. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 721. és 1089. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
4 Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai[ 80,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 80,0]

70,0

/-10,0 tám./

70,0

/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/10. (966. sz. jav. - ), 181/2. (966. sz. jav. - ), 184/1.
(966. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/966. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

185/2. Bán Imre és Kékesi Tibor képviselők - kapcsolódva a T/17700/386. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 488. és 955. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport módosítását
javasolják:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
4 Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai[ 80,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 80,0]

70,0

/-10,0 tám./

70,0

/-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/11. (992. sz. jav. - ), 181/3. (992. sz. jav. - ), 184/2.
(992. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/992. számon.
A módosító javaslatot:

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

185/3. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/233. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 168. és 950. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII.
TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 5. cím 15. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti államháztartási tartalék

[1 308,4]
[1 308,4]

1 218,4
1 218,4

/-90,0 kiad./
/-90,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/2. (1054. sz. jav. - ), 171/5. (1054. sz. jav. - ), 171/6.
(1054. sz. jav. - ), 173/4. (1054. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1054. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Idegenforgalmi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet

185/4. Hárs Gábor és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/652. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1044. és 1154. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 9. alcím 2. jogcím-csoport
módosítását javasolják:
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 Állami Protokoll kiadásai
2 Kormányfői Protokoll kiadásai
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[ 242,5]

217,5

/-25,0 tám./

[ 215,5]

190,5

/-25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 185/6. (982. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/982. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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185/5. Szabó Vilmos és Vitányi Iván képviselők - kapcsolódva a T/17700/301. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 778. és 1043. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 12. alcím kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím-csoport felvételével:
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Alapítványok támogatása
9 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/1. (967. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/967. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a
Kulturális bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

185/6. Hárs Gábor és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/652. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1044. és 1154. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 12. alcím 10. jogcím-csoport
módosítását javasolják:
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Alapítványok támogatása
10 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások
Közalapítvány
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 48,5]

73,5

/+25,0 tám./

[ 48,4]

73,4

/+25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 185/4. (982. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/982. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

191/1. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/203. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1122. és 1323. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 34. alcím 2. jogcím-csoport
módosítását javasolják:
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5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
34 Határon túli magyarok programjainak támogatása
2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás
és csángó magyarok támogatása

/3 475,1 tám/

Indokolás a T/17700/1162. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a
Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

192/1. Szabó Vilmos és Vitányi Iván képviselők - kapcsolódva a T/17700/301. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 778. és 1043. pontjai) 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
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 194,0]

144,0

/-50,0 tám./

[ 193,9]

143,9

/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 185/5. (967. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/967. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a
Kulturális bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

192/2. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/943. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 728/1. és 1001/2. pontjai) a törvényjavaslat
1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 50. alcím 1. jogcím-csoport
módosítását javasolják:
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
50 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék
2 Felhalmozási költségvetés
[1 Intézményi beruházási kiadások]

1 300,0
1 300,0 bev.
[1 300,0]

Indokolás a T/17700/1168. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

/+1300,0 kiad./
/-1300,0 kiad./
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192/3.

Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/17700/819. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 1128. és 1566. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. EU
INTEGRÁCIÓ fejezet 2. cím 9. alcím módosítását javasolja:
XIX. EU INTEGRÁCIÓ
2 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat
9 EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése [2 250,0]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 0,2]
3 Dologi kiadások
[1 263,1]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 986,7]
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
9 EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése
[4 000,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 403,2]
3 Dologi kiadások
[1 350,1]

3 000,0

/+750,0 tám./

900,0
288,0
1 000,0

/+900,0 kiad./
/+287,8 kiad./
/-263,1 kiad./

812,0

/-174,7 kiad./

2 250,0 tám.
0,2 kiad.
1 263,1 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/4. (1134. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1134. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

192/4.

Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/17700/819. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 1128. és 1566. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. EU
INTEGRÁCIÓ fejezet 2. cím 12. alcím módosítását javasolja:
XIX. EU INTEGRÁCIÓ
2 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat
12 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex fejlesztések
előkészítése
[18 115,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [17 765,0]

17 365,0

/-750,0 tám./

17 015,0

/-750,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/3. (1134. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1134. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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192/5. Tóth Ferenc, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Kuzma László, Pánczél Károly,
Pichler Imre László, Stolár Mihály és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását
javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1 Oktatási Minisztérium igazgatása
1 Oktatási Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[2 548,3]

2 448,3

/-100,0 tám./

[ 457,6]

357,6

/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/6. (1073. sz. jav. - ), 196/1. (1073. sz. jav. - ), 206/8.
206/9. (1073. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(1073. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1073. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

192/6. Tóth Ferenc, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Kuzma László, Pánczél Károly,
Pichler Imre László, Stolár Mihály és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 4. alcím módosítását
javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1 Oktatási Minisztérium igazgatása
4 Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[ 337,0]

187,0

/-150,0 tám./

[ 577,3]

427,3

/-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/5. (1073. sz. jav. - ), 196/1. (1073. sz. jav. - ), 206/8.
(1073. sz. jav. - ), 206/9. (1073. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1073. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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192/7. A Költségvetési bizottság - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
2 Egyetemek, főiskolák
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[172 353,0]

172 003,0

/-350,0 tám./

[106 274,3]

105 924,3

/-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 205/6. (1240. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1240. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

193/1. Dr. Szabó Zoltán, dr. Balogh Miklós, Tatai-Tóth András és Földesi Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/553. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 400. és 1165. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
3 Felsőoktatási fejlesztési program
2 Debreceni Egyetem beruházás éves üteme
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

[4 391,2]

4 191,2

/-200,0 tám./

[4 391,2]

4 191,2

/-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/8. (1030. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1030. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

193/2. Dr. Kis Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a
következő új 12. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
3 Felsőoktatási fejlesztési program
12 SZIE Jászberényi Főiskolai Kar beruházás éves üteme
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/15.
206/6. (1090. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(1090. sz. jav. - ),

202/2.

(1090. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1090. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Oktatási bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

193/3. A Költségvetési bizottság - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a
következő új 12. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
3 Felsőoktatási fejlesztési program
12 SZIE Jászberényi Főiskolai Kar beruházás éves üteme
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/18.
206/7. (1248. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

170,0

/+170,0 tám./

170,0

/+170,0 kiad./

(1248. sz. jav. - ),

202/4.

(1248. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1248. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

193/4. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Balogh Miklós és Földesi Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új
13. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUMXX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
3 Felsőoktatási fejlesztési program
13 Károly Róbert Főiskola könyvtárfejlesztés
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

- 202 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/7. (1029. sz. jav. - ), 198/11. (1029. sz. jav. - ),
198/14. (1029. sz. jav. - ), 200/3. (1029. sz. jav. - ), 204/1. (1029. sz. jav. - ), 205/1. (1029. sz. jav. - ), 205/4. (1029. sz. jav. ), 205/7. (1029. sz. jav. - ), 207/1. (1029. sz. jav. - ), 207/3. (1029. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/17700/1029. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az
Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Oktatási bizottság ülésén egyetért, a Kulturális bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

193/5. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a
következő új 13. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
3 Felsőoktatási fejlesztési program
13 Károly Róbert Főiskola könyvtárfejlesztés
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/8. (1185. sz. jav. - ), 198/12. (1185. sz. jav. - ),
198/17. (1185. sz. jav. - ), 200/9. (1185. sz. jav. - ), 204/2. (1185. sz. jav. - ), 205/2. (1185. sz. jav. - ), 205/5. (1185. sz. jav. ), 205/8. (1185. sz. jav. - ), 207/2. (1185. sz. jav. - ), 207/4. (1185. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1185. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

193/6.

Göndör István, dr. Szabó Zoltán, dr. Balogh Miklós, Tatai-Tóth András és
Földesi Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a
következő új14. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
3 Felsőoktatási fejlesztési program
14 Veszprémi Egyetem nagykanizsai képzési helyének

- 203 fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/13.
202/1. (1027. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

140,0

/+140,0 tám./

140,0

/+140,0 kiad./

(1027. sz. jav. - ),

200/10.

(1027. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1027. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Oktatási bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

193/7. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a
következő új14. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
3 Felsőoktatási fejlesztési program
14 Veszprémi Egyetem nagykanizsai képzési helyének
fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/16.
202/3. (1191. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

140,0

/+140,0 tám./

140,0

/+140,0 kiad./

(1191. sz. jav. - ),

200/11.

(1191. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1191. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

193/8. Dr. Szabó Zoltán, dr. Balogh Miklós, Tatai-Tóth András és Földesi Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/553. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 400. és 1165. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Károly Róbert Főiskola kollégiuma
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

- 204 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/1. (1030. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/17700/1030. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

194/1. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/17700/424. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 1177. és 1539. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6.
jogcím-csoport 1.jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
6 Egyéb oktatási beruházások
1 Tiszafüredi Hámori András Műszaki Szakközépiskola,
Szakmunkásképző és Általános Iskola felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

500,0

/+500,0 tám./

500,0

/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200/7. (1044. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1044. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

194/2. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/17700/645. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 194. és 199. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6.
jogcím-csoport 1. jogcím felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
6 Egyéb oktatási beruházások
1 Tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, és Általános
Iskola Kollégium felújítása
640,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
640,0

/+640,0 tám./
/+640,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 199/3. (1209. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1209. számon.
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

195/1. Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/17700/139. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 195. és 198. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10.
jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
10 Győri Generációk háza, Fekete István Iskola fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/3. (1101. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1101. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

195/2. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/430. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 812. és 1180. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11.
jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
11 A füzesabonyi Remenyik Zsigmond Gimnázium és
Postaforgalmi Szakközépiskola fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1063. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1063. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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195/3. Dr. Papcsák Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/17700/430. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 812. és 1180. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11.
jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
11 Kék önkormányzat új óvoda építése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

98,0

/+98,0 tám./

98,0

/+98,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200/5. (1040. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1040. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

195/4. Dr. Papcsák Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/17700/430. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 812. és 1180. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11.
jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
11 Kék önkormányzat iskola tanterem bővítése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

96,0

/+96,0 tám./

96,0

/+96,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200/4. (1039. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1039. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

195/5. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12.
jogcím-csoport felvételével:
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11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
12 Kisgyőr községben általános iskola építése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

270,0

/+270,0 tám./

270,0

/+270,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200/8. (1111. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1111. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

195/6. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/430. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 812. és 1180. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12.
jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
12 Gyomaendrőd, Kner Imre Gimnázium
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

500,0

/+500,0 tám./

500,0

/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200/2. (1006. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1006. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

195/7. Dr. Papcsák Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/17700/430. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 812. és 1180. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12.
jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
12 Ófehértón általános iskola felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

56,0

/+56,0 tám./

56,0

/+56,0 kiad./

- 208 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200/6. (1041. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/17700/1041. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

195/8. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/430. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 812. és 1180. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13.
jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
13 Kondoros Tanuszoda megvalósítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

200,0

/+200,0 tám./

200,0

/+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200/1. (998. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/998. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

195/9. A Költségvetési bizottság - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13.
jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
13 Károly Róbert Főiskola könyvtárfejlesztés
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/19.
202/5. (1247. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1247. számon.
A módosító javaslatot:

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

(1247. sz. jav. - ),

200/12.

(1247. sz. jav. - ),

- 209 az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

195/10. Pokorni Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/17700/551. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 555. és 1182. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 18.
jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
18 Debreceni Epreskert utcai Általános Iskola fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

185,0

/+185,0 tám./

185,0

/+185,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/2. (1070. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1070. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

195/11. Tóth Ferenc és Révész Máriusz képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport 1. jogcím módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Normatív finanszírozás
3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás
1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása[66 410,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [66 410,0]
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása [65 110,0]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[65 110,0]

66 710,0

/+300,0 tám./

66 710,0

/+300,0 kiad./

66 410,0 tám.
66 410,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/4. (1072. sz. jav. - ), 205/3. (1072. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1072. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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196/1. Tóth Ferenc, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Kuzma László, Pánczél Károly,
Pichler Imre László, Stolár Mihály és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolják:
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]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [13 910,0]

14 430,0

/+520,0 tám./

14 430,0

/+520,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/5. (1073. sz. jav. - ), 192/6. (1073. sz. jav. - ), 206/8.
(1073. sz. jav. - ), 206/9. (1073. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1073. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

198/1. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/430. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 812. és 1180. pontjai) 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
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

[ 369,0]

69,0

/-300,0 tám./

[ 369,0]

69,0

/-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195/2. (1063. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1063. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

198/2. Pokorni Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/17700/551. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 555. és 1182. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 4. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja:
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Közoktatási feladatok támogatása
20 Oktatási nyilvántartások korszerűsítése
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

[ 369,0]

184,0

/-185,0 tám./

[ 369,0]

184,0

/-185,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195/10. (1070. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1070. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

198/3. Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/17700/139. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 195. és 198. pontjai) 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
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

[ 369,0]

269,0

/-100,0 tám./

[ 369,0]

269,0

/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195/1. (1101. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1101. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

198/4. Tóth Ferenc és Révész Máriusz képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 4. alcím 20. jogcímcsoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Közoktatási feladatok támogatása
20 Oktatási nyilvántartások korszerűsítése
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

[ 369,0]

100,0

/-269,0 tám./

[ 369,0]

100,0

/-269,0 kiad./

- 212 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195/11. (1072. sz. jav. - ), 205/3. (1072. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/17700/1072. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

198/5. Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Kuzma László, Pánczél Károly, Pichler Imre László, Stolár Mihály, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a
T/17700/760. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 11., 150. és 1195.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím
4. alcím 21. jogcím-csoport elhagyását javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Közoktatási feladatok támogatása
[21 Oktatási infokommunikációs technológia]
[ 97,0]
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[ 19,0]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[ 6,0]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 72,0]

/-97,0 tám./
/-19,0 kiad./
/-6,0 kiad./
/-72,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/9. (1068. sz. jav. - ), 199/2. (1068. sz. jav. - ), 201/1.
(1068. sz. jav. - ), 206/2. (1068. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1068. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

198/6. Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Kuzma László, Pánczél Károly, Pichler Imre László, Stolár Mihály, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a
T/17700/760. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 11., 150. és 1195.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím
4. alcím 21. jogcím-csoport elhagyását javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Közoktatási feladatok támogatása
[21 Oktatási infokommunikációs technológia]
[ 97,0]
[ 1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[ 19,0]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[ 6,0]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 72,0]

/-97,0 tám./
/-19,0 kiad./
/-6,0 kiad./
/-72,0 kiad./

- 213 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 206/4. (1066. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/17700/1066. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

198/7. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Balogh Miklós és Földesi Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 4. alcím 23. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Közoktatási feladatok támogatása
23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés [ 155,0]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 85,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 27,2]

281,0

/+126,0 tám./

180,5
57,7

/+95,5 kiad./
/+30,5 kiad

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/4. (1029. sz. jav. - ), 198/11. (1029. sz. jav. - ),
198/14. (1029. sz. jav. - ), 200/3. (1029. sz. jav. - ), 204/1. (1029. sz. jav. - ), 205/1. (1029. sz. jav. - ), 205/4. (1029. sz. jav. ), 205/7. (1029. sz. jav. - ), 207/1. (1029. sz. jav. - ), 207/3. (1029. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1029. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, a Kulturális bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

198/8. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 4. alcím 23. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Közoktatási feladatok támogatása
23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés [ 155,0]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 85,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 27,2]

281,0

/+126,0 tám./

180,5
57,7

/+95,5 kiad./
/+30,5 kiad./

- 214 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/5. (1185. sz. jav. - ), 198/12. (1185. sz. jav. - ),
198/17. (1185. sz. jav. - ), 200/9. (1185. sz. jav. - ), 204/2. (1185. sz. jav. - ), 205/2. (1185. sz. jav. - ), 205/5. (1185. sz. jav. ), 205/8. (1185. sz. jav. - ), 207/2. (1185. sz. jav. - ), 207/4. (1185. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/17700/1185. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

198/9. Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Kuzma László, Pánczél Károly, Pichler Imre László, Stolár Mihály, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a
T/17700/760. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 11., 150. és 1195.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím
4. alcím 30. jogcím-csoport elhagyását javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Közoktatási feladatok támogatása
[30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat]
[1 Működési költségvetés]
[ 300,0]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 300,0]

/-300,0 bev./
/-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/5. (1068. sz. jav. - ), 199/2. (1068. sz. jav. - ), 201/1.
(1068. sz. jav. - ), 206/2. (1068. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1068. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

198/10. Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Kuzma László, Pánczél
Károly, Pichler Imre László, Stolár Mihály, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva
a T/17700/760. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 11., 150. és 1195.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím
4. alcím 30. jogcím-csoport elhagyását javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Közoktatási feladatok támogatása
[30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat]
[1 Működési költségvetés]
[ 300,0]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások][ 300,0]

/-300,0 bev./
/-300,0 kiad./

- 215 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 206/5. (1074. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/17700/1074. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

198/11. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Balogh Miklós és Földesi Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz.
ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
4 Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 39,0]

109,0

/+70,0 tám./

[ 1,0]
[ 0,3]

64,0
7,3

/+63,0 kiad./
/+7,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/4. (1029. sz. jav. - ), 198/7. (1029. sz. jav. - ),
198/14. (1029. sz. jav. - ), 200/3. (1029. sz. jav. - ), 204/1. (1029. sz. jav. - ), 205/1. (1029. sz. jav. - ), 205/4. (1029. sz. jav. ), 205/7. (1029. sz. jav. - ), 207/1. (1029. sz. jav. - ), 207/3. (1029. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1029. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az
Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Oktatási bizottság ülésén egyetért, a Kulturális bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

198/12. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
4 Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 39,0]

109,0

/+70,0 tám./

[ 1,0]
[ 0,3]

64,0
7,3

/+63,0 kiad./
/+7,0 kiad./

- 216 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/5. (1185. sz. jav. - ), 198/8. (1185. sz. jav. - ),
198/17. (1185. sz. jav. - ), 200/9. (1185. sz. jav. - ), 204/2. (1185. sz. jav. - ), 205/2. (1185. sz. jav. - ), 205/5. (1185. sz. jav. ), 205/8. (1185. sz. jav. - ), 207/2. (1185. sz. jav. - ), 207/4. (1185. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/17700/1185. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

198/13.

Göndör István, dr. Szabó Zoltán, dr. Balogh Miklós, Tatai-Tóth András és
Földesi Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 26. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[ 408,0]

358,0

/-50,0 tám./

[ 178,0]

128,0

/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/6.
202/1. (1027. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(1027. sz. jav. - ),

200/10.

(1027. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1027. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Oktatási bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

198/14. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Balogh Miklós és Földesi Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz.
ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 26. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[ 408,0]

362,0

/-46,0 tám./

[ 178,0]

132,0

/-46,0 kiad./
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198/11. (1029. sz. jav. - ), 200/3. (1029. sz. jav. - ), 204/1. (1029. sz. jav. - ), 205/1. (1029. sz. jav. - ), 205/4. (1029. sz. jav. ), 205/7. (1029. sz. jav. - ), 207/1. (1029. sz. jav. - ), 207/3. (1029. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
Indokolás a T/17700/1029. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, a Kulturális bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

198/15. Dr. Kis Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 26. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[ 408,0]

308,0

/-100,0 tám./

[ 178,0]

78,0

/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/2. (1090. sz. jav. - ), 202/2. (1090. sz. jav. - ), 206/6.
(1090. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1090. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Oktatási bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

198/16. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 26. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[ 408,0]

358,0

/-50,0 tám./

[ 178,0]

128,0

/-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/7.
202/3. (1191. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(1191. sz. jav. - ),

200/11.

(1191. sz. jav. - ),

- 218 Indokolás a T/17700/1191. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

198/17. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 26. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[ 408,0]

362,0

/-46,0 tám./

[ 178,0]

132,0

/-46,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/5. (1185. sz. jav. - ), 198/8. (1185. sz. jav. - ),
198/12. (1185. sz. jav. - ), 200/9. (1185. sz. jav. - ), 204/2. (1185. sz. jav. - ), 205/2. (1185. sz. jav. - ), 205/5. (1185. sz. jav. ), 205/8. (1185. sz. jav. - ), 207/2. (1185. sz. jav. - ), 207/4. (1185. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1185. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

198/18. A Költségvetési bizottság - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 26. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[ 408,0]

338,0

/-70,0 tám./

[ 178,0]

108,0

/-70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/3. (1248. sz. jav. - ), 202/4. (1248. sz. jav. - ), 206/7.
(1248. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1248. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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198/19. A Költségvetési bizottság - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 26. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[ 408,0]

366,0

/-42,0 tám./

[ 178,0]

136,0

/-42,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195/9.
202/5. (1247. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(1247. sz. jav. - ),

200/12.

(1247. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1247. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

199/1. Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Kuzma László, Pánczél Károly, Pichler Imre László, Stolár Mihály, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a
T/17700/760. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 11., 150. és 1195.
pontjai) 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]
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[ 485,0]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[ 155,0]

/-640,0 tám./
/-485,0 kiad./
/-155,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 206/1. (1067. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1067. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

199/2. Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Kuzma László, Pánczél Károly, Pichler Imre László, Stolár Mihály, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a
T/17700/760. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 11., 150. és 1195.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím
5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

- 220 XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
[34 Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek
működtetése]
[ 640,0]
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[ 485,0]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[ 155,0]

/-640,0 tám./
/-485,0 kiad./
/-155,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/5. (1068. sz. jav. - ), 198/9. (1068. sz. jav. - ), 201/1.
(1068. sz. jav. - ), 206/2. (1068. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1068. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

199/3. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/17700/645. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 194. és 199. pontjai) 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]
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[ 485,0]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[ 155,0]

/-640,0 tám./
/-485,0 kiad./
/-155,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 194/2. (1209. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1209. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

200/1. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/430. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 812. és 1180. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
34 Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek

- 221 működtetése
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 640,0]

440,0

/-200,0 tám./

[ 485,0]
[ 155,0]

351,0
89,0

/-134,0 kiad./
/-66,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195/8. (998. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/998. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

200/2. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/430. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 812. és 1180. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
34 Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek
működtetése
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 640,0]

140,0

/-500,0 tám./

[ 485,0]
[ 155,0]

105,0
35,0

/-380,0 kiad./
/-120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195/6. (1006. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1006. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

200/3. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Balogh Miklós és Földesi Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
34 Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek
működtetése
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 640,0]

126,0

/-514,0 tám./

[ 485,0]
[ 155,0]

95,5
30,5

/-389,5 kiad./
/-124,5 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/4. (1029. sz. jav. - ), 198/7. (1029. sz. jav. - ),
198/11. (1029. sz. jav. - ), 198/14. (1029. sz. jav. - ), 204/1. (1029. sz. jav. - ), 205/1. (1029. sz. jav. - ), 205/4. (1029. sz. jav. ), 205/7. (1029. sz. jav. - ), 207/1. (1029. sz. jav. - ), 207/3. (1029. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1029. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, a Kulturális bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

200/4. Dr. Papcsák Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/17700/430. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 812. és 1180. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
34 Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek
működtetése
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 640,0]

544,0

/-96,0 tám./

[ 485,0]
[ 155,0]

419,0
125,0

/-66,0 kiad./
/-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195/4. (1039. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1039. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

200/5. Dr. Papcsák Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/17700/430. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 812. és 1180. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
34 Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek
működtetése
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 640,0]

542,0

/-98,0 tám./

[ 485,0]
[ 155,0]

419,0
123,0

/-66,0 kiad./
/-32,0 kiad./

- 223 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195/3. (1040. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/17700/1040. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

200/6. Dr. Papcsák Ferenc képviselő - kapcsolódva a T/17700/430. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 812. és 1180. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
34 Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek
működtetése
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 640,0]

584,0

/-56,0 tám./

[ 485,0]
[ 155,0]

447,0
137,0

/-38,0 kiad./
/-18,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195/7. (1041. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1041. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

200/7. Varga Mihály képviselő - kapcsolódva a T/17700/424. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 1177. és 1539. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
34 Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek
működtetése
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 640,0]

140,0

/-500,0 tám./

[ 485,0]
[ 155,0]

105,0
35,0

/-380,0 kiad./
/-120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 194/1. (1044. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1044. számon.
A módosító javaslatot:
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az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

200/8. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
34 Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek
működtetése
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 640,0]

370,0

/-270,0 tám./

[ 485,0]
[ 155,0]

305,0
65,0

/-180,0 kiad./
/-90,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195/5. (1111. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1111. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

200/9. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
34 Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek
működtetése
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 640,0]

126,0

/-514,0 tám./

[ 485,0]
[ 155,0]

95,5
30,5

/-389,5 kiad./
/-124,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/5. (1185. sz. jav. - ), 198/8. (1185. sz. jav. - ),
198/12. (1185. sz. jav. - ), 198/17. (1185. sz. jav. - ), 204/2. (1185. sz. jav. - ), 205/2. (1185. sz. jav. - ), 205/5. (1185. sz. jav. ), 205/8. (1185. sz. jav. - ), 207/2. (1185. sz. jav. - ), 207/4. (1185. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1185. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

200/10. Göndör István, dr. Szabó Zoltán, dr. Balogh Miklós, Tatai-Tóth András és
Földesi Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 42. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
42 Kis létszámú szakok támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[ 485,0]

445,0

/-40,0 tám./

[ 177,5]

137,5

/-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/6.
202/1. (1027. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(1027. sz. jav. - ),

198/13.

(1027. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1027. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Oktatási bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

200/11. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 42. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
42 Kis létszámú szakok támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[ 485,0]

445,0

/-40,0 tám./

[ 177,5]

137,5

/-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/7.
202/3. (1191. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(1191. sz. jav. - ),

198/16.

(1191. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1191. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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200/12. A Költségvetési bizottság - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 42. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
42 Kis létszámú szakok támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[ 485,0]

470,0

/-15,0 tám./

[ 177,5]

162,5

/-15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195/9.
202/5. (1247. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(1247. sz. jav. - ),

198/19.

(1247. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1247. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

201/1. Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Kuzma László, Pánczél Károly, Pichler Imre László, Stolár Mihály, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a
T/17700/760. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 11., 150. és 1195.
pontjai) 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]
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[ 150,0]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[ 48,0]
[3 Dologi kiadások]
[ 129,5]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 9,5]
[2 Felhalmozási költségvetés]
[1 Intézményi beruházási kiadások]
[ 100,0]

/-437,0 tám./
/-150,0 kiad./
/-48,0 kiad./
/-129,5 kiad./
/-9,5 kiad./
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/5. (1068. sz. jav. - ), 198/9. (1068. sz. jav. - ), 199/2.
(1068. sz. jav. - ), 206/2. (1068. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1068. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

201/2. Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Kuzma László, Pánczél Károly, Pichler Imre László, Stolár Mihály, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a

- 227 T/17700/760. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 11., 150. és 1195.
pontjai) 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]
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[ 150,0]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[ 48,0]
[3 Dologi kiadások]
[ 129,5]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 9,5]
[2 Felhalmozási költségvetés]
[1 Intézményi beruházási kiadások]
[ 100,0]

/-437,0 tám./
/-150,0 kiad./
/-48,0 kiad./
/-129,5 kiad./
/-9,5 kiad./
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 206/3. (1071. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1071. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

202/1. Göndör István, dr. Szabó Zoltán, dr. Balogh Miklós, Tatai-Tóth András és
Földesi Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 5. alcím 43. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Felsőoktatási feladatok támogatása
43 Kiemelkedő intézményi teljesítmény támogatása [ 437,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 129,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/6.
200/10. (1027. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

387,0

/-50,0 tám./

79,5

/-50,0 kiad./

(1027. sz. jav. - ),

198/13.

(1027. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1027. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Oktatási bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.
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202/2. Dr. Kis Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) 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 támogatása [ 437,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 129,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/2.
206/6. (1090. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

387,0

/-50,0 tám./

79,5

/-50,0 kiad./

(1090. sz. jav. - ),

198/15.

(1090. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1090. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Oktatási bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

202/3. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) 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 támogatása [ 437,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 129,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/7.
200/11. (1191. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

387,0

/-50,0 tám./

79,5

/-50,0 kiad./

(1191. sz. jav. - ),

198/16.

(1191. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1191. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

202/4. A Költségvetési bizottság - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) 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

- 229 43 Kiemelkedő intézményi teljesítmény támogatása [ 437,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 129,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/3.
206/7. (1248. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

387,0

/-50,0 tám./

79,5

/-50,0 kiad./

(1248. sz. jav. - ),

198/18.

(1248. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1248. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

202/5. A Költségvetési bizottság - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) 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 támogatása [ 437,0]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 129,5]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195/9.
200/12. (1247. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

394,0

/-43,0 tám./

86,5

/-43,0 kiad./

(1247. sz. jav. - ),

198/19.

(1247. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1247. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

202/6. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 7. alcím 12. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását
javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Egyéb feladatok támogatása
12 Nemzetiségi feladatok támogatása
1 [Anyanyelvi tankönyvellátás] Anyanyelvi tankönyv-, és más nemzetiségi
oktatásfejlesztési feladatok támogatása
/155,0 tám./
Indokolás a T/17700/1187. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bizottság, az
Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem
ért egyet.
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204/1. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Balogh Miklós és Földesi Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 7. alcím 13. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Egyéb feladatok támogatása
13 Határon túli feladatok támogatása
2 Határon túli közoktatás fejlesztése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 147,0]

187,0

/+40,0 tám./

[ 89,2]

129,2

/+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/4. (1029. sz. jav. - ), 198/7. (1029. sz. jav. - ),
198/11. (1029. sz. jav. - ), 198/14. (1029. sz. jav. - ), 200/3. (1029. sz. jav. - ), 205/1. (1029. sz. jav. - ), 205/4. (1029. sz. jav. ), 205/7. (1029. sz. jav. - ), 207/1. (1029. sz. jav. - ), 207/3. (1029. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1029. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, a Kulturális bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

204/2. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 89,2]

187,0

/+40,0 tám./

129,2

/+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/5. (1185. sz. jav. - ), 198/8. (1185. sz. jav. - ),
198/12. (1185. sz. jav. - ), 198/17. (1185. sz. jav. - ), 200/9. (1185. sz. jav. - ), 205/2. (1185. sz. jav. - ), 205/5. (1185. sz. jav. ), 205/8. (1185. sz. jav. - ), 207/2. (1185. sz. jav. - ), 207/4. (1185. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1185. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

205/1. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Balogh Miklós és Földesi Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 7. alcím 13. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Egyéb feladatok támogatása
13 Határon túli feladatok támogatása
3 Határon túli magyar felsőoktatás támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 32,0]

42,0

/+10,0 tám./

[ 18,0]

28,0

/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/4. (1029. sz. jav. - ), 198/7. (1029. sz. jav. - ),
198/11. (1029. sz. jav. - ), 198/14. (1029. sz. jav. - ), 200/3. (1029. sz. jav. - ), 204/1. (1029. sz. jav. - ), 205/4. (1029. sz. jav. ), 205/7. (1029. sz. jav. - ), 207/1. (1029. sz. jav. - ), 207/3. (1029. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1029. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, a Kulturális bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

205/2. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) 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
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 32,0]
[ 18,0]

42,0
28,0

/+10,0 tám./
/+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/5. (1185. sz. jav. - ), 198/8. (1185. sz. jav. - ),
198/12. (1185. sz. jav. - ), 198/17. (1185. sz. jav. - ), 200/9. (1185. sz. jav. - ), 204/2. (1185. sz. jav. - ), 205/5. (1185. sz. jav. ), 205/8. (1185. sz. jav. - ), 207/2. (1185. sz. jav. - ), 207/4. (1185. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1185. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

205/3. Tóth Ferenc és Révész Máriusz képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 7. alcím 14. jogcímcsoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Egyéb feladatok támogatása
14 OM belső informatika fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

[ 44,0]

13,0

/-31,0 tám./

[ 44,0]

13,0

/-31,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195/11. (1072. sz. jav. - ), 198/4. (1072. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1072. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

205/4. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Balogh Miklós és Földesi Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 7. alcím kiegészítését javasolják a következő új 16. jogcímcsoport felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Egyéb feladatok támogatása
16 Kincstári szolgáltatási díj
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

24,0

/+24,0 tám./

24,0

/+24,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/4. (1029. sz. jav. - ), 198/7. (1029. sz. jav. - ),
198/11. (1029. sz. jav. - ), 198/14. (1029. sz. jav. - ), 200/3. (1029. sz. jav. - ), 204/1. (1029. sz. jav. - ), 205/1. (1029. sz. jav. ), 205/7. (1029. sz. jav. - ), 207/1. (1029. sz. jav. - ), 207/3. (1029. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1029. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
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205/5. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 7. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16.
jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Egyéb feladatok támogatása
16 Kincstári szolgáltatási díj
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

24,0

/+24,0 tám./

24,0

/+24,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/5. (1185. sz. jav. - ), 198/8. (1185. sz. jav. - ),
198/12. (1185. sz. jav. - ), 198/17. (1185. sz. jav. - ), 200/9. (1185. sz. jav. - ), 204/2. (1185. sz. jav. - ), 205/2. (1185. sz. jav. ), 205/8. (1185. sz. jav. - ), 207/2. (1185. sz. jav. - ), 207/4. (1185. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1185. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

205/6. A Költségvetési bizottság - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 7. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17.
jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Egyéb feladatok támogatása
17 Diákigazolvány hallgatói költségtérítés álvállalása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

350,0

/+350,0 tám./

350,0

/+350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/7. (1240. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1240. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

205/7. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Balogh Miklós és Földesi Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. aján-
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a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 10. alcím 57. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok támogatása
57 Szakmai feladatot ellátó alapítványok támogatása [ 228,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 228,0]

278,0

/+50,0 tám./

278,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/4. (1029. sz. jav. - ), 198/7. (1029. sz. jav. - ),
198/11. (1029. sz. jav. - ), 198/14. (1029. sz. jav. - ), 200/3. (1029. sz. jav. - ), 204/1. (1029. sz. jav. - ), 205/1. (1029. sz. jav. ), 205/4. (1029. sz. jav. - ), 207/1. (1029. sz. jav. - ), 207/3. (1029. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1029. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, a Kulturális bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

205/8. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 10. alcím 57. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok támogatása
57 Szakmai feladatot ellátó alapítványok támogatása [ 228,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 228,0]

278,0

/+50,0 tám./

278,0

/+50,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/5. (1185. sz. jav. - ), 198/8. (1185. sz. jav. - ),
198/12. (1185. sz. jav. - ), 198/17. (1185. sz. jav. - ), 200/9. (1185. sz. jav. - ), 204/2. (1185. sz. jav. - ), 205/2. (1185. sz. jav. ), 205/5. (1185. sz. jav. - ), 207/2. (1185. sz. jav. - ), 207/4. (1185. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1185. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

206/1. Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Kuzma László, Pánczél Károly, Pichler Imre László, Stolár Mihály, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a
T/17700/760. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 11., 150. és 1195.
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10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 60. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok támogatása
60 A kollégiumok fejlesztésének és szakmai feladatainak alapítványi
támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

640,0

/+640,0 tám./

640,0

/+640,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 199/1. (1067. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1067. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

206/2. Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Kuzma László, Pánczél Károly, Pichler Imre László, Stolár Mihály, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a
T/17700/760. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 11., 150. és 1195.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím
10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 60. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok támogatása
60 A kollégiumok fejlesztésének és szakmai feladatainak alapítványi
támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

1 174,0
300,0
1 474,0

/+1174,0 tám./
/+300,0 bev./
/+1474,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/5. (1068. sz. jav. - ), 198/9. (1068. sz. jav. - ), 199/2.
(1068. sz. jav. - ), 201/1. (1068. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1068. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

206/3. Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Kuzma László, Pánczél Károly, Pichler Imre László, Stolár Mihály, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a
T/17700/760. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 11., 150. és 1195.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím
10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 60. jogcím-csoport felvételével:
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok támogatása
60 A kollégiumok fejlesztésének és szakmai feladatainak alapítványi
támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

437,0

/+437,0 tám./

437,0

/+437,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 201/2. (1071. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1071. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

206/4. Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Kuzma László, Pánczél Károly, Pichler Imre László, Stolár Mihály, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a
T/17700/760. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 11., 150. és 1195.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím
10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 60. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Alapítványok támogatása
60 A kollégiumok fejlesztésének és szakmai feladatainak
alapítványi támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

97,0

/+97,0 tám./

97,0

/+97,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/6. (1066. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1066. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

206/5. Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Kuzma László, Pánczél Károly, Pichler Imre László, Stolár Mihály, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a
T/17700/760. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 11., 150. és 1195.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím
10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 60. jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

- 237 10 Alapítványok támogatása
60 A kollégiumok fejlesztésének és szakmai feladatainak alapítványi
támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/10. (1074. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1074. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

206/6. Dr. Kis Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
14 PPP programokkal kapcsolatos kiadások
1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastuktúra bérleti
díjához
[ 397,8]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 397,8]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/2.
202/2. (1090. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

347,8

/-50,0 tám./

347,8

/-50,0 kiad./

(1090. sz. jav. - ),

198/15.

(1090. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1090. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Oktatási bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

206/7. A Költségvetési bizottság - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
14 PPP programokkal kapcsolatos kiadások
1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastuktúra
bérleti díjához
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[ 397,8]

347,8

/-50,0 tám./

[ 397,8]

347,8

/-50,0 kiad./

- 238 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/3.
202/4. (1248. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(1248. sz. jav. - ),

198/18.

(1248. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1248. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

206/8. Tóth Ferenc, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Kuzma László, Pánczél Károly,
Pichler Imre László, Stolár Mihály és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 15. alcím 1. jogcímcsoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Közhasznú társaságok támogatása
1 suliNova Kht. támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 340,0]

260,0

/-80,0 tám./

[ 340,0]

260,0

/-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/5. (1073. sz. jav. - ), 192/6. (1073. sz. jav. - ), 196/1.
(1073. sz. jav. - ), 206/9. (1073. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1073. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

206/9. Tóth Ferenc, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Kuzma László, Pánczél Károly,
Pichler Imre László, Stolár Mihály és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 15. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Közhasznú társaságok támogatása
2 Educatio Kht. támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 489,0]

299,0

/-190,0 tám./

[ 489,0]

299,0

/-190,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192/5. (1073. sz. jav. - ), 192/6. (1073. sz. jav. - ), 196/1.
(1073. sz. jav. - ), 206/8. (1073. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1073. számon.
A módosító javaslatot:

- 239 - nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

207/1. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Balogh Miklós és Földesi Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 19. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
19 Kutatás-fejlesztés támogatása
2 Felsőoktatási kutatási program
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 194,0]

294,0

/+100,0 tám./

[ 62,9]
[ 20,1]

137,9
45,1

/+75,0 kiad./
/+25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/4. (1029. sz. jav. - ), 198/7. (1029. sz. jav. - ),
198/11. (1029. sz. jav. - ), 198/14. (1029. sz. jav. - ), 200/3. (1029. sz. jav. - ), 204/1. (1029. sz. jav. - ), 205/1. (1029. sz. jav. ), 205/4. (1029. sz. jav. - ), 205/7. (1029. sz. jav. - ), 207/3. (1029. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1029. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, a Kulturális bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

207/2. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 19. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
19 Kutatás-fejlesztés támogatása
2 Felsőoktatási kutatási program
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok

[ 194,0]

294,0

/+100,0 tám./

[ 62,9]
[ 20,1]

137,9
45,1

/+75,0 kiad./
/+25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/5. (1185. sz. jav. - ), 198/8. (1185. sz. jav. - ),
198/12. (1185. sz. jav. - ), 198/17. (1185. sz. jav. - ), 200/9. (1185. sz. jav. - ), 204/2. (1185. sz. jav. - ), 205/2. (1185. sz. jav. ), 205/5. (1185. sz. jav. - ), 205/8. (1185. sz. jav. - ), 207/4. (1185. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1185. számon.
A módosító javaslatot:

- 240 - támogatja: a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

207/3. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Balogh Miklós és Földesi Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/942. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. OKTATÁSI
MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 19. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcímcsoport felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
19 Kutatás-fejlesztés támogatása
6 OTDK támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

40,0

/+40,0 tám./

40,0

/+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/4. (1029. sz. jav. - ), 198/7. (1029. sz. jav. - ),
198/11. (1029. sz. jav. - ), 198/14. (1029. sz. jav. - ), 200/3. (1029. sz. jav. - ), 204/1. (1029. sz. jav. - ), 205/1. (1029. sz. jav. ), 205/4. (1029. sz. jav. - ), 205/7. (1029. sz. jav. - ), 207/1. (1029. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1029. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, a Kulturális bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

207/4. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/942. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 245/15. és 1185/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX.
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 11. cím 19. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6.
jogcím-csoport felvételével:
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
19 Kutatás-fejlesztés támogatása
6 OTDK támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

40,0

/+40,0 tám./

40,0

/+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193/5. (1185. sz. jav. - ), 198/8. (1185. sz. jav. - ),
198/12. (1185. sz. jav. - ), 198/17. (1185. sz. jav. - ), 200/9. (1185. sz. jav. - ), 204/2. (1185. sz. jav. - ), 205/2. (1185. sz. jav. ), 205/5. (1185. sz. jav. - ), 205/8. (1185. sz. jav. - ), 207/2. (1185. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1185. számon.

- 241 A módosító javaslatot:
- támogatja: a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet

207/5. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/223. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 854. és 1264. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása
1 EüM Központi Igazgatás
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[2 596,8]

2 496,8

/-100,0 tám./

[ 526,7]

426,7

/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 208/2. (1064. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1064. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

207/6. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/305. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1017. és 1269. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása
1 EüM Központi Igazgatás
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[2 596,8]

2 496,8

/-100,0 tám./

[ 526,7]

426,7

/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 208/4. (1057. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1057. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

- 242 -

207/7. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/411. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 552. és 1265. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása
1 EüM Központi Igazgatás
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[2 596,8]

2 496,8

/-100,0 tám./

[ 526,7]

426,7

/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 208/3. (1061. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1061. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

207/8.

Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Garai István, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tittmann
János, dr. Tóth István és dr. Mézes Éva képviselők - kapcsolódva a T/17700/734. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1234. és 1246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím 3. alcím elhagyását javasolják:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása
[3 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal]
[1 Működési költségvetés]
[1 Személyi juttatások]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[3 Dologi kiadások]
[2 Felhalmozási költségvetés]
[1 Intézményi beruházási kiadások]

[ 176,5]

/-176,5 tám./

[ 81,0]
[ 24,9]
[ 60,7]

/-81,0 kiad./
/-24,9 kiad./
/-60,7 kiad./

[ 9,9]

/-9,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 207/9.
207/11. (991. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(991. sz. jav. - ),

207/10.

(991. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/991. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

207/9. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Garai István, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tittmann
János, dr. Tóth István és dr. Mézes Éva képviselők - kapcsolódva a T/17700/734. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1234. és 1246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím módosítását javasolják:

- 243 -

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat [21 543,5]
[1 Működési költségvetés]
[4 831,1]
[1 Személyi juttatások]
[15 103,9]
[2 Munkaadókat terhelő járulékok]
[4 889,1]
[3 Dologi kiadások]
[6 009,7]
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 1,1]
[2 Felhalmozási költségvetés]
[1 Intézményi beruházási kiadások]
[ 332,4]
[2 Felújítás]
[ 38,4]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 207/8.
207/11. (991. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

/-21543,5 tám./
/-4831,1 bev./
/-15103,9 kiad./
/-4889,1 kiad./
/-6009,7 kiad./
/-1,1 kiad./
/-332,4 kiad./
/-38,4 kiad./

(991. sz. jav. - ),

207/10.

(991. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/991. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

207/10. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Garai István, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tittmann
János, dr. Tóth István és dr. Mézes Éva képviselők - kapcsolódva a T/17700/734. számon benyújtott
módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1234. és 1246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím kiegészítését javasolják a következő új 1. alcím felvételével:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
1 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
2 Felújítás

21 543,5
4 831,1
15 103,9
4 889,1
6 009,7
1,1

/+21543,5 tám./
/+4831,1 bev./
/+15103,9 kiad./
/+4889,1 kiad./
/+6009,7 kiad./
/+1,1 kiad./

332,4
38,4

/+332,4 kiad./
/+38,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 207/8. (991. sz. jav. - ), 207/9. (991. sz. jav. - ), 207/11.
(991. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/991. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

207/11. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Garai István, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tittmann
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módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1234. és 1246. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 2. cím kiegészítését javasolják a következő új 2. alcím felvételével:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások

176,5

/+176,5 tám./

81,0
24,9
60,7

/+81,0 kiad./
/+24,9 kiad./
/+60,7 kiad./

9,9

/+9,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 207/8. (991. sz. jav. - ), 207/9. (991. sz. jav. - ), 207/10.
(991. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/991. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

208/1. Varga József képviselő - kapcsolódva a T/17700/305. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 1017. és 1269. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő
új 2. jogcím-csoport felvételével:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
2 A Karcagi Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütemének megkezdése 2006-ban
310,0
/+310,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
310,0
/+310,0 kiad./
4 Kormányzati beruházás
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 208/5. (1117. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1117. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

208/2. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/223. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 854. és 1264. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő
új 8. jogcím-csoport felvételével:
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
8 Mentőállomás létrehozása Bélapátfalván
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 207/5. (1064. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1064. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

208/3. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/411. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 552. és 1265. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő
új 8. jogcím-csoport felvételével:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
8 Mentőállomás létrehozása Füzesabonyban
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 207/7. (1061. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1061. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

208/4. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/17700/305. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1017. és 1269. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő
új 8. jogcím-csoport felvételével:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
8 A hatvani Albert Schweitzer Kórház működési problémáinak
orvoslása
2 Felhalmozási költségvetés

100,0

/+100,0 tám./
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100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 207/6. (1057. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1057. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Egészségügyi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

208/5. Varga József képviselő - kapcsolódva a T/17700/305. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 1017. és 1269. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI.
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
[1 578,1]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 474,2]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 335,0]

1 268,1

/-310,0 tám./

274,2
225,0

/-200,0 kiad./
/-110,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 208/1. (1117. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1117. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet

209/1.

Bánki Erik képviselő, valamint Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a
T/17700/559. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 557. és 1183. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 2. alcím módosítását javasolja:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
9 Kincstári Vagyoni Igazgatóság
2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás
2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás

[ 318,3]

68,3

/-250,0 tám./

[ 960,0]

710,0

/-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 209/2. (1087. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
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Indokolás a T/17700/1087, 1092. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

209/2. Bánki Erik képviselő, valamint Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a
T/17700/559. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 557. és 1183. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 9. cím kiegészítését javasolja a következő új 4. alcím felvételével:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
9 Kincstári Vagyoni Igazgatóság
4 Pécsi középkori egyetemépület helyreállításának
befejezése
2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás

250,0

/+250,0 tám./

250,0

/+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 209/1. (1087. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1087, 1092. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

210/1. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/832. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 44., 46., 181., 193., 266., 548., 593., 731.,
983., 1294., 1297., 1299., 1300., 1301., 1302., 1531., 1560., 1564., 1733., 1734., 1735., 1736., 1737.,
1739., 1740., 1741., 1742., 1743., 1745., 1747. és 1753. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 17. cím 1. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
17 Egyéb költségvetési kiadások
1 Vegyes kiadások
21 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések

1 500,0

Indokolás a T/17700/1147. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet

212/1. Halmai Gáborné és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/917. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/2., 36/5., 245/17. és 1361/1. pontjai) a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
MINISZTÉRIUMA fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:
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1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása
1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása[3 442,2]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 059,3]

3 416,2

/-26,0 tám./

1 033,3

/-26,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 219/2. (1010. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1010. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság, a
Társadalmi szervezetek bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

212/2. Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/17700/869. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 212. és 216. 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]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 813,1]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 548,5]
3 Dologi kiadások
[1 059,3]

3 142,2

/-300,0 tám./

1 679,1
482,5
959,3

/-134,0 kiad./
/-66,0 kiad./
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217/5. (1100. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1100. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

212/3. Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/17700/869. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 212. és 216. 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]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 813,1]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 548,5]
3 Dologi kiadások
[1 059,3]

3 142,2

/-300,0 tám./

1 679,1
482,5
959,3

/-134,0 kiad./
/-66,0 kiad./
/-100,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217/7. (1127. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1127. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

212/4. Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/17700/869. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 212. és 216. 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]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 813,1]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 548,5]
3 Dologi kiadások
[1 059,3]

3 342,2

/-100,0 tám./

1 768,1
526,5
1 026,3

/-45,0 kiad./
/-22,0 kiad./
/-33,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217/14. (1128. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1128. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, az Önkormányzati bizottság, a Kulturális bizottság ülésén nem ért egyet.

212/5. Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/17700/869. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 212. és 216. 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]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 813,1]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 548,5]
3 Dologi kiadások
[1 059,3]

3 342,2

/-100,0 tám./

1 768,1
526,5
1 026,3

/-45,0 kiad./
/-22,0 kiad./
/-33,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217/11. (1129. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
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Indokolás a T/17700/1129. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

212/6. Dr. Balogh Miklós, Donáth László, Fedor Vilmos, Gy. Németh Erzsébet, Halmai
Gáborné, Kósa Ferenc, dr. Szabó Zoltán és Vitányi Iván képviselők - kapcsolódva a T/17700/919.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/3. és 1375/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
MINISZTÉRIUMA fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása
1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása[3 442,2]
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[1 059,3]

3 422,2

/-20,0 tám./

1 039,3

/-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 219/9. (1206. sz. jav. - ), 219/13. (1206. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1206. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a
Kulturális bizottság
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság ülésén egyetért, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért
egyet.

215/1. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/17700/187. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 447., 846. és 1377. pontjai) 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]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 126,8]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 142,1]
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
2 NKÖM Közgyűjtemények
[11 829,0]

16 629,0

/+4750,0 tám./

4 476,8

/+4350,0 kiad./

542,1

/+400,0 kiad./

11 879,0 tám.

Megjegyzés: Az előirányzat forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2005. november 29-ei határozatával csökkentette, ezért a módosító javaslatot számszakilag pontosítottuk.
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Indokolás a T/17700/960. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

215/2. Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Fedor Vilmos, Gy. Németh Erzsébet, Halmai
Gáborné, Kósa Ferenc, dr. Szabó Zoltán és Vitányi Iván képviselők - kapcsolódva a T/17700/921.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/6. és 1320/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
MINISZTÉRIUMA fejezet 3. cím módosítását javasolják:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
3 Művészeti intézmények
[7 348,8]
2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás
[ 39,8]

7 319,8

/-29,0 tám./

10,8

/-29,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 216/1. (1207. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1207. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

216/1. Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Fedor Vilmos, Gy. Németh Erzsébet, Halmai
Gáborné, Kósa Ferenc, dr. Szabó Zoltán és Vitányi Iván képviselők - kapcsolódva a T/17700/921.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/6. és 1320/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
MINISZTÉRIUMA fejezet 7. cím módosítását javasolják:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
7 Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet
[ 575,7]
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[ 412,0]
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 128,4]
3 Dologi kiadások
[ 141,5]

604,7

/+29,0 tám./

423,9
132,1
154,9

/+11,9 kiad./
/+3,7 kiad./
/+13,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 215/2. (1207. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1207. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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216/2. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport felvételével:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Beruházás
9 Szarvas Városi környvtár fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

600,0

/+600,0 tám./

600,0

/+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220/12. (1219. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1219. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

216/3. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport felvételével:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Beruházás
9 Emőd városban művelődési központ építésének
megkezdése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

100,0

/+100.0 tám./

100,0

/+100.0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220/4. (1106. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1106. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

217/1. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport felvételével:
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10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Beruházás
9 Hunya Művelődési Ház felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

50,0

/+50,0 tám./

50,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220/1. (1007. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1007. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

217/2. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport felvételével:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Beruházás
9 Kardos kulturális központ kialakítása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

62,0

/+62,0 tám./

62,0

/+62,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220/2. (1005. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1005. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

217/3. Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/17700/265. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1226. és 1337. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport felvételével:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Beruházás
9 Bár templom rekonstrukció
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

5,4

/+5,4 tám./

5,4

/+5,4 kiad./

- 254 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220/5. (1077. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
Indokolás a T/17700/1077. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

217/4. Halász János 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 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Beruházás
10 Néprajzi Múzeum, Debrecen
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

400,0

/+400,0 tám./

400,0

/+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220/18. (1103. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1103. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

217/5. Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/17700/869. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 212. és 216. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Beruházás
10 Győri Nemzeti Színház rekonstrukció
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 212/2. (1100. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1100. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;

- 255 -

az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

217/6. Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/17700/265. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1226. és 1337. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Beruházás
10 Kátoly templom rekonstrukció
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

4,0

/+4,0 tám./

4,0

/+4,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220/6. (1078. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1078. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

217/7. Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/17700/869. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 212. és 216. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Beruházás
11 Győri Zsinagóga koncertterem és kiállítótér
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

300,0

/+300,0 tám./

300,0

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 212/3. (1127. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1127. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

217/8. Halász János 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 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Beruházás
11 Magyar Nyelv Háza
2 Felhalmozási költségvetés
5 Kormányzati beruházás

400,0

/+400,0 tám./

400,0

/+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220/17. (1104. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1104. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

217/9. Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/17700/265. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1226. és 1337. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Beruházás
11 Nagynyárád templom rekonstrukció
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

12,0

/+12,0 tám./

12,0

/+12,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220/8. (1081. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1081. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

217/10. Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/17700/265. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1226. és 1337. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11.jogcím-csoport felvételével:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Beruházás
11 Kékesd templom rekonstrukció
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

20,0

/+20,0 tám./

20,0

/+20,0 kiad./
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Indokolás a T/17700/1082. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

217/11. Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/17700/869. számú módosító javaslathoz (T/17700/965. sz. ajánlás 212. és 216. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Beruházás
12 Győri Neotechnológia Múzeum, konferenciaközpont,
kutatóbázis létrehozása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 212/5. (1129. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1129. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

217/12. Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/17700/265. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1226. és 1337. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Beruházás
12 Óbánya templom rekonstrukció
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

3,0

/+3,0 tám./

3,0

/+3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220/7. (1080. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1080. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

217/13. Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/17700/265. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1226. és 1337. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport felvételével:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Beruházás
12 Szajk templom rekonstrukció
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

5,3

/+5,3 tám./

5,3

/+5,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220/10. (1083. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1083. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

217/14. Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/17700/869. számú módosító javaslathoz (T/17700/965. sz. ajánlás 212. és 216. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport felvételével:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Beruházás
13 Győri Egyetemi klub és regionális könyvtár fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

100,0

/+100,0 tám./

100,0

/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 212/4. (1128. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1128. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, az Önkormányzati bizottság, a Kulturális bizottság ülésén nem ért egyet.

217/15. Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/17700/265. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1226. és 1337. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Beruházás
13 Szederkény Nyomja templom rekonstrukció
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

5,2

/+5,2 tám./

5,2

/+5,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220/11. (1084. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1084. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

217/16. Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/17700/265. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1226. és 1337. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport felvételével:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Beruházás
14 Véménd templom rekonstrukció
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás

11,7

/+11,7 tám./

11,7

/+11,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220/3. (1086. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1086. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

218/1. Halász János 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 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]
1 Működési költségvetés

670,0

/+350,0 tám./
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[ 311,0]

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
3 Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek[ 100,0]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 91,0]

661,0

/+350,0 kiad./

320,0 tám.
311,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220/16. (959. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/959. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

218/2. Ecsődi László képviselő - kapcsolódva a T/17700/812. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 218. és 225. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 31. alcím 5. jogcímcsoport módosítását javasolja:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
5 Kulturális tevékenységet ellátó gazdasági társaságok
feladatai
[4 260,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 260,0]

4 240,0

/-20,0 tám./

4 240,0

/-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 219/8. (1133. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1133. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

219/1. Halmai Gáborné és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/917. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/2., 36/5., 245/17. és 1361/1. pontjai) a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 31. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
11 Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány
1 600,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 600,0]
2 Felhalmozási költségvetés

1 500,0

/-100,0 kiad./
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100,0

/+100,0 kiad./

Indokolás a T/17700/1011. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság, a Társadalmi szervezetek
bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

219/2. Halmai Gáborné és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/917. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/2., 36/5., 245/17. és 1361/1. pontjai) a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 31. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
12 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs
és Kutatóintézete Közalapítvány
[ 141,6]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 141,6]

167,6

/+26,0 tám./

167,6

/+26,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 212/1. (1010. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1010. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság, a
Társadalmi szervezetek bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

219/3. Kósa Ferenc, Mécs Imre, dr. Horváth János és dr. Csapody Miklós képviselők kapcsolódva a T/17700/917. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás
36/2., 36/5., 245/17. és 1361/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 31. alcím 19. jogcím-csoport 1.
jogcím módosítását javasolják:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
19 Filmszakmai támogatások
1 Magyar Mozgókép Közalapítvány
[6 200,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [6 200,0]

5 800,0

/-400,0 tám./

5 800,0

/-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 219/4. (1052. sz. jav. - ), 219/6. (1052. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1052. számon.
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- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

219/4. Kósa Ferenc, Mécs Imre, dr. Horváth János és dr. Csapody Miklós képviselők kapcsolódva a T/17700/917. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás
36/2., 36/5., 245/17. és 1361/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 31. alcím 19. jogcím-csoport 2.
jogcím módosítását javasolják:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
19 Filmszakmai támogatások
2 Magyar Történelmi Film Alapítvány
[ 100,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 100,0]

400,0

/+300,0 tám./

400,0

/+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 219/3. (1052. sz. jav. - ), 219/6. (1052. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1052. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

219/5. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/812. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 218. és 225. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10.
cím 31. alcím 19. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
19 Filmszakmai támogatások
2 Magyar Történelmi Film [Alapítvány] Közalapítvány100,0
Indokolás a T/17700/1148. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a
Kulturális bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

219/6. Kósa Ferenc, Mécs Imre, dr. Horváth János és dr. Csapody Miklós képviselők kapcsolódva a T/17700/917. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 31. alcím 19. jogcím-csoport 4.
jogcím módosítását javasolják:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
19 Filmszakmai támogatások
4 Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeivel foglalkozó filmalkotások támogatására
[ 100,0]
200,0
/+100,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 100,0]
200,0
/+100,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 219/3. (1052. sz. jav. - ), 219/4. (1052. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1052. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

219/7. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/17700/187. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 447., 846. és 1377. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 31. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport felvételével:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
21 Budapesti Filharmóniai Társaság támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

60,0

/+60,0 tám./

60,0

/+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220/14. (963. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/963. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

219/8. Ecsődi László képviselő - kapcsolódva a T/17700/812. számú módosító javaslathoz
(T/17700/965. sz. ajánlás 218. és 225. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 31. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport felvételével:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
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31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
21 Gárdonyi Géza szülőházának felújítása
2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás

20,0

/+20,0 tám./

20,0

/+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218/2. (1133. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1133. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

219/9. Dr. Balogh Miklós, Donáth László, Fedor Vilmos, Gy. Németh Erzsébet, Halmai
Gáborné, Kósa Ferenc, dr. Szabó Zoltán és Vitányi Iván képviselők - kapcsolódva a T/17700/919.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/3. és 1375/1. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 31. alcím kiegészítését javasolják a következő új 21. jogcímcsoport felvételével:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
21 A 38 Kulturális Kht. kulturális tevékenységének
támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

40,0

/+40,0 tám./

40,0

/+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 212/6. (1206. sz. jav. - ), 219/13. (1206. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1206. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a
Kulturális bizottság
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság ülésén egyetért, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért
egyet.

219/10. Halász János 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 32. alcím 3.
jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
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3 A jövő könyvtára: a könyvtár a jövő
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

[ 175,0]

375,0

/+200,0 tám./

[ 156,8]

356,8

/+200,0 kiad./

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
3 A jövő könyvtára: a könyvtár a jövő
[ 50,0]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 31,8]

175,0 tám.
156,8 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 226/1. (957. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/957. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

219/11. Halász János 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 32. alcím 4.
jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
4 Levéltár és nyilvánosság
[ 20,0]
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 20,0]

70,0

/+50,0 tám./

70,0

/+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 226/2. (958. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/958. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

219/12. Kárpáti Zsuzsa, Kovács Tibor, Göndör István, Gőgös Zoltán, Ecsődi László,
Tatai-Tóth András, Halmai Gáborné, dr. Géczi József Alajos, Jauernik István és dr. Orosz Sándor képviselők - kapcsolódva a T/17700/813. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 1371., 1372., 1373. és 1454. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 32. alcím 6.
jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
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adományozásáért
175,0
Indokolás a T/17700/981. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

219/13. Dr. Balogh Miklós, Donáth László, Fedor Vilmos, Gy. Németh Erzsébet, Halmai Gáborné, Kósa Ferenc, dr. Szabó Zoltán és Vitányi Iván képviselők - kapcsolódva a
T/17700/919. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 245/3. és 1375/1.
pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 34. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
34 Hazai művészeti fesztiválok és nagyrendezvények, művészeti tevékenység támogatása
3 Művészeti alkotótevékenység támogatása
[ 190,0]
170,0
/-20,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 190,0]
170,0
/-20,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 212/6. (1206. sz. jav. - ), 219/9. (1206. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1206. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a
Kulturális bizottság
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság ülésén egyetért, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért
egyet.

219/14. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/17700/187. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 447., 846. és 1377. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 35. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport felvételével:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
35 Civil és non-profit kulturális szervezetek támogatása
4 Magyar Népfőiskolai mozgalom céljaira
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220/15. (964. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

219/15. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/17700/187. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 447., 846. és 1377. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 35. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
35 Civil és non-profit kulturális szervezetek támogatása
5 Művészetek Völgye Fesztivál támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

150,0

/+150,0 tám./

150,0

/+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220/13. (961. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/961. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Idegenforgalmi bizottság, a
Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

219/16. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/17700/187. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 447., 846. és 1377. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 10. cím 37. alcím elhagyását
javasolja:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
[37 Audiovizuális archívum kialakítása]
[4 750,0]
[2 Felhalmozási költségvetés]
[1 Intézményi beruházási kiadások]
[4 750,0]
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
37 Audiovizuális archívum kialakítása
[4 800,0]
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 800,0]

/-4750,0 tám./
/-4750,0 kiad./

4 750,0 tám.
4 750,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 215/1. (960. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/960. számon.
A módosító javaslatot:
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- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

220/1. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 750,0]

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
37 Audiovizuális archívum kialakítása
[4 800,0]
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 800,0]

4 700,0

/-50,0 tám./

4 700,0

/-50,0 kiad./

4 750,0 tám.
4 750,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217/1. (1007. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1007. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

220/2. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 750,0]
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
37 Audiovizuális archívum kialakítása
[4 800,0]
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 800,0]

4 688,0

/-62,0 tám./

4 688,0

/-62,0 kiad./

4 750,0 tám.
4 750,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217/2. (1005. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1005. számon.
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- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

220/3. Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/17700/265. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1226. és 1337. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 750,0]
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
37 Audiovizuális archívum kialakítása
[4 800,0]
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 800,0]

4 738,3

/-11,7 tám./

4 738,3

/-11,7 kiad./

4 750,0 tám.
4 750,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217/16. (1086. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1086. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

220/4. Tállai András képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 750,0]
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
37 Audiovizuális archívum kialakítása
[4 800,0]
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 800,0]

4 650,0

/-100,0 tám./

4 650,0

/-100,0 kiad./

4 750,0 tám.
4 750,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 216/3. (1106. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1106. számon.
A módosító javaslatot:

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

220/5. Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/17700/265. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1226. és 1337. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 750,0]
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
37 Audiovizuális archívum kialakítása
[4 800,0]
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 800,0]

4 744,6

/-5,4 tám./

4 744,6

/-5,4 kiad./

4 750,0 tám.
4 750,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217/3. (1077. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1077. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

220/6. Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/17700/265. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1226. és 1337. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 750,0]
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
37 Audiovizuális archívum kialakítása
[4 800,0]
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 800,0]

4 746,0

/-4,0 tám./

4 746,0

/-4,0 kiad./

4 750,0 tám.
4 750,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217/6. (1078. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1078. 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.

220/7. Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/17700/265. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1226. és 1337. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 750,0]
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
37 Audiovizuális archívum kialakítása
[4 800,0]
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 800,0]

4 747,0

/-3,0 tám./

4 747,0

/-3,0 kiad./

4 750,0 tám.
4 750,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217/12. (1080. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1080. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

220/8. Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/17700/265. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1226. és 1337. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 750,0]
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
37 Audiovizuális archívum kialakítása
[4 800,0]
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 800,0]

4 738,0

/-12,0 tám./

4 738,0

/-12,0 kiad./

4 750,0 tám.
4 750,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217/9. (1081. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1081. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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220/9. Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/17700/265. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1226. és 1337. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 750,0]
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
37 Audiovizuális archívum kialakítása
[4 800,0]
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 800,0]

4 730,0

/-20,0 tám./

4 730,0

/-20,0 kiad./

4 750,0 tám.
4 750,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217/10. (1082. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1082. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

220/10. Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/17700/265. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1226. és 1337. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 750,0]
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
37 Audiovizuális archívum kialakítása
[4 800,0]
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 800,0]

4 744,7

/-5,3 tám./

4 744,7

/-5,3 kiad./

4 750,0 tám.
4 750,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217/13. (1083. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1083. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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220/11. Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/17700/265. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1226. és 1337. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 750,0]
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
37 Audiovizuális archívum kialakítása
[4 800,0]
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 800,0]

4 744,8

/-5,2 tám./

4 744,8

/-5,2 kiad./

4 750,0 tám.
4 750,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217/15. (1084. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1084. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

220/12. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/416. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 976. és 1334. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 750,0]
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
37 Audiovizuális archívum kialakítása
[4 800,0]
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 800,0]

4 150,0

/-600,0 tám./

4 150,0

/-600,0 kiad./

4 750,0 tám.
4 750,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 216/2. (1219. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1219. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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220/13. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/17700/187. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 447., 846. és 1377. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 750,0]
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
37 Audiovizuális archívum kialakítása
[4 800,0]
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 800,0]

4 600,0

/-150,0 tám./

4 600,0

/-150,0 kiad./

4 750,0 tám.
4 750,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 219/15. (961. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/961. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Idegenforgalmi bizottság, a
Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

220/14. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/17700/187. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 447., 846. és 1377. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 750,0]
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
37 Audiovizuális archívum kialakítása
[4 800,0]
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 800,0]

4 690,0

/-60,0 tám./

4 690,0

/-60,0 kiad./

4 750,0 tám.
4 750,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 219/7. (963. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/963. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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220/15. Halász János képviselő - kapcsolódva a T/17700/187. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 447., 846. és 1377. pontjai) 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]
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 750,0]
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
37 Audiovizuális archívum kialakítása
[4 800,0]
1 Intézményi beruházási kiadások
[4 800,0]

4 600,0

/-150,0 tám./

4 600,0

/-150,0 kiad./

4 750,0 tám.
4 750,0 kiad.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 219/14. (964. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/964. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

220/16. Halász János 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 módosítását javasolja:
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
50 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti államháztartási tartalék
[2 667,2]
[2 667,2]
2 317,2

2 317,2
/-350,0 kiad./
/-350,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218/1. (959. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/959. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

220/17. Halász János 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:
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
50 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti államháztartási tartalék
[2 667,2]
[2 667,2]

2 267,2
2 267,2

/-400,0 kiad./
/-400,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217/8. (1104. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1104. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

220/18. Halász János 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]
[2 667,2]

2 267,2
2 267,2

/-400,0 kiad./
/-400,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217/4. (1103. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1103. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/1. Halász János 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]
[2 667,2]
2 467,2

2 467,2
/-200,0 kiad./
/-200,0 tám./
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Indokolás a T/17700/957. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/2. Halász János 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]
[2 667,2]
2 617,2

2 617,2
/-50,0 kiad./
/-50,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 219/11. (958. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/958. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
MINISZTÉRIUM fejezet

227/1. Szijjártó Péter és dr. Bagó Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/54. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 227. és 228. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
1 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
igazgatása
[2 923,6]
2 823,6
/-100,0 tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 501,2]
1 461,2
/-40,0 kiad./
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 487,2]
467,2
/-20,0 kiad./
3 Dologi kiadások
[ 887,7]
847,7
/-40,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/14. (1122. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

227/2. Szijjártó Péter és dr. Bagó Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/54. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 227. és 228. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
1 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
igazgatása
[2 923,6]
2 823,6
/-100,0 tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 501,2]
1 461,2
/-40,0 kiad./
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 487,2]
467,2
/-20,0 kiad./
3 Dologi kiadások
[ 887,7]
847,7
/-40,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/10. (1123. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1123. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

227/3. Szijjártó Péter és dr. Bagó Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/54. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 227. és 228. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
1 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
igazgatása
[2 923,6]
2 823,6
/-100,0 tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 501,2]
1 461,2
/-40,0 kiad./
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 487,2]
467,2
/-20,0 kiad./
3 Dologi kiadások
[ 887,7]
847,7
/-40,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/13. (1124. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1124. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság;
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227/4. Szijjártó Péter és dr. Bagó Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/54. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 227. és 228. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
1 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
igazgatása
[2 923,6]
2 823,6
/-100,0 tám./
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
[1 501,2]
1 461,2
/-40,0 kiad./
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 487,2]
467,2
/-20,0 kiad./
3 Dologi kiadások
[ 887,7]
847,7
/-40,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/12. (1125. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1125. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

227/5. Szijjártó Péter és dr. Bagó Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/54. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 227. és 228. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
MINISZTÉRIUM fejezet 1. cím módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
1 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
igazgatása
[2 923,6]
2 823,6
/-100,0 tám./
1 Működési költségvetés
/-40,0 kiad./
1 Személyi juttatások
[1 501,2]
1 461,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok
[ 487,2]
467,2
/-20,0 kiad./
3 Dologi kiadások
[ 887,7]
847,7
/-40,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/15. (1126. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1126. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

227/6. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/446. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1293. és 1493. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV.
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XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
1 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
igazgatása
[2 923,6]
2 863,6
/-60,0 tám./
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 887,7]
827,7
/-60,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/32. (1226. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1226. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

227/7. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/882. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/1. pontja) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 4. alcím módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Gyermek[-,] és ifjúsági szakmai feladatok
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1172. sz. jav. - ), 7/1. (1172. sz. jav. - ), 31/3. (1172.
sz. jav. - ), 33/1. (1172. sz. jav. - ), 40/5. (1172. sz. jav. - ), 53/12. (1172. sz. jav. - ), 63/1. (1172. sz. jav. - ), 63/2. (1172. sz. jav.
- ), 65/4. (1172. sz. jav. - ), 66/5. (1172. sz. jav. - ), 227/9. (1172. sz. jav. - ), 227/11. (1172. sz. jav. - ), 227/19. (1172. sz. jav.
- ), 227/21. (1172. sz. jav. - ), 227/24. (1172. sz. jav. - ), 227/28. (1172. sz. jav. - ), 227/30. (1172. sz. jav. - ), 262/3. (1172.
sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1172. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

227/8. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Szűcs Erika és Kapás Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1.,
46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7., 46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1.,
1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1., 1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2.,
1510/1. és 1510/2. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI,
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 4.
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
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4 Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok
2 Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/17. (1141. sz. jav. - ), 227/20. (1141. sz. jav. - ),
227/23. (1141. sz. jav. - ), 227/27. (1141. sz. jav. - ), 227/29. (1141. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1141. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

227/9. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/882. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/1. pontja) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok
2 Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1172. sz. jav. - ), 7/1. (1172. sz. jav. - ), 31/3. (1172.
sz. jav. - ), 33/1. (1172. sz. jav. - ), 40/5. (1172. sz. jav. - ), 53/12. (1172. sz. jav. - ), 63/1. (1172. sz. jav. - ), 63/2. (1172. sz. jav.
- ), 65/4. (1172. sz. jav. - ), 66/5. (1172. sz. jav. - ), 227/7. (1172. sz. jav. - ), 227/11. (1172. sz. jav. - ), 227/19. (1172. sz. jav.
- ), 227/21. (1172. sz. jav. - ), 227/24. (1172. sz. jav. - ), 227/28. (1172. sz. jav. - ), 227/30. (1172. sz. jav. - ), 262/3. (1172.
sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1172. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

227/10. Szijjártó Péter és dr. Bagó Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/54. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 227. és 228. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új
3. jogcím felvételével:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok
2 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
3 Fiatalok jogosítványszerzésének támogatása
100,0
/+100,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
100,0
/+100,0 kiad./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/2. (1123. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1123. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

227/11. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/882. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/1. pontja) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok
2 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
3 Települési és területi ifjúságpolitikai programok, ifjúsági
szolgáltatások, ifjúsági munka támogatása
622,8
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1172. sz. jav. - ), 7/1. (1172. sz. jav. - ), 31/3. (1172.
sz. jav. - ), 33/1. (1172. sz. jav. - ), 40/5. (1172. sz. jav. - ), 53/12. (1172. sz. jav. - ), 63/1. (1172. sz. jav. - ), 63/2. (1172. sz. jav.
- ), 65/4. (1172. sz. jav. - ), 66/5. (1172. sz. jav. - ), 227/7. (1172. sz. jav. - ), 227/9. (1172. sz. jav. - ), 227/19. (1172. sz. jav. ), 227/21. (1172. sz. jav. - ), 227/24. (1172. sz. jav. - ), 227/28. (1172. sz. jav. - ), 227/30. (1172. sz. jav. - ), 262/3. (1172.
sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1172. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

227/12. Szijjártó Péter és dr. Bagó Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/54. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 227. és 228. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új
4. jogcím felvételével:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok
2 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
4 Fiatalok tankönyvvásárlásának támogatása
100,0
/+100,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
100,0
/+100,0 kiad./
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Indokolás a T/17700/1125. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

227/13. Szijjártó Péter és dr. Bagó Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/54. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 227. és 228. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új
4. jogcím felvételével:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok
2 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
4 Fiatalok kollégiumi elhelyezésének támogatása
100,0
/+100,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
100,0
/+100,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/3. (1124. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1124. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

227/14. Szijjártó Péter és dr. Bagó Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/54. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 227. és 228. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új
4. jogcím felvételével:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok
2 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
4 Fiatalok utazási támogatása
100,0
/+100,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
100,0
/+100,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/1. (1122. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

227/15. Szijjártó Péter és dr. Bagó Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/54. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 227. és 228. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új
6. jogcím felvételével:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Gyermek-, és ifjúsági szakmai feladatok
2 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
6 Ifjúsági programok támogatása
100,0
/+100,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
100,0
/+100,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/5. (1126. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1126. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

227/16. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/401. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 528. és 1486. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV.
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Szociális szolgáltatások
1 Szociális szolgáltatások fejlesztése
1 Szociális alapellátások fejlesztése
[ 540,0]
340,0
/-200,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[ 490,0]
290,0
/-200,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/22. (1008. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1008. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

227/17. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Szűcs Erika és Kapás Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1.,
46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7., 46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1.,
1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1., 1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2.,
1510/1. és 1510/2. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI,
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 8.
alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Szociális szolgáltatások
1 Szociális szolgáltatások fejlesztése
1 Szociális alapellátások fejlesztése
[ 540,0]
250,0
/-290,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[ 490,0]
200,0
/-290,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/8. (1141. sz. jav. - ), 227/20. (1141.
227/23. (1141. sz. jav. - ), 227/27. (1141. sz. jav. - ), 227/29. (1141. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1141. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

227/18. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/401. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 528. és 1486. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV.
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Szociális szolgáltatások
1 Szociális szolgáltatások fejlesztése
1 Szociális alapellátások fejlesztése
[ 540,0]
340,0
/-200,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[ 490,0]
290,0
/-200,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/25. (1227. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1227. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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227/19. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/882. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/1. pontja) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Szociális szolgáltatások
1 Szociális szolgáltatások fejlesztése
1 Szociális alapellátások fejlesztése
[ 540,0]
250,0
/-290,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
[ 490,0]
200,0
/-290,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1172. sz. jav. - ), 7/1. (1172. sz. jav. - ), 31/3. (1172.
sz. jav. - ), 33/1. (1172. sz. jav. - ), 40/5. (1172. sz. jav. - ), 53/12. (1172. sz. jav. - ), 63/1. (1172. sz. jav. - ), 63/2. (1172. sz. jav.
- ), 65/4. (1172. sz. jav. - ), 66/5. (1172. sz. jav. - ), 227/7. (1172. sz. jav. - ), 227/9. (1172. sz. jav. - ), 227/11. (1172. sz. jav. ), 227/21. (1172. sz. jav. - ), 227/24. (1172. sz. jav. - ), 227/28. (1172. sz. jav. - ), 227/30. (1172. sz. jav. - ), 262/3. (1172.
sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1172. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

227/20. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Szűcs Erika és Kapás Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1.,
46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7., 46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1.,
1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1., 1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2.,
1510/1. és 1510/2. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI,
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 8.
alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Szociális szolgáltatások
1 Szociális szolgáltatások fejlesztése
2 Szociális szakellátások fejlesztése
[ 430,0]
320,0
/-110,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 410,0]
300,0
/-110,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/8. (1141. sz. jav. - ), 227/17. (1141.
227/23. (1141. sz. jav. - ), 227/27. (1141. sz. jav. - ), 227/29. (1141. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1141. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

227/21. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/882. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/1. pontja) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Szociális szolgáltatások
1 Szociális szolgáltatások fejlesztése
2 Szociális szakellátások fejlesztése
[ 430,0]
320,0
/-110,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 410,0]
300,0
/-110,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1172. sz. jav. - ), 7/1. (1172. sz. jav. - ), 31/3. (1172.
sz. jav. - ), 33/1. (1172. sz. jav. - ), 40/5. (1172. sz. jav. - ), 53/12. (1172. sz. jav. - ), 63/1. (1172. sz. jav. - ), 63/2. (1172. sz. jav.
- ), 65/4. (1172. sz. jav. - ), 66/5. (1172. sz. jav. - ), 227/7. (1172. sz. jav. - ), 227/9. (1172. sz. jav. - ), 227/11. (1172. sz. jav. ), 227/19. (1172. sz. jav. - ), 227/24. (1172. sz. jav. - ), 227/28. (1172. sz. jav. - ), 227/30. (1172. sz. jav. - ), 262/3. (1172.
sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1172. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

227/22. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/401. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 528. és 1486. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV.
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím felvételével:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Szociális szolgáltatások
1 Szociális szolgáltatások fejlesztése
6 Békéscsaba Nyugdíjas Klub megvalósítása
200,0
/+200,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás
200,0
/+200,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/16. (1008. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1008. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
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227/23. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Szűcs Erika és Kapás Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1.,
46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7., 46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1.,
1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1., 1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2.,
1510/1. és 1510/2. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI,
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 8.
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Szociális szolgáltatások
4 Szociális módszertani intézmények támogatása
[ 22,2]
355,2
/+333,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 22,2]
355,2
/+333,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/8. (1141. sz. jav. - ), 227/17. (1141.
227/20. (1141. sz. jav. - ), 227/27. (1141. sz. jav. - ), 227/29. (1141. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1141. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

227/24. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/882. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/1. pontja) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 8. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Szociális szolgáltatások
4 Szociális módszertani intézmények támogatása
[ 22,2]
355,2
/+333,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 22,2]
355,2
/+333,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1172. sz. jav. - ), 7/1. (1172. sz. jav. - ), 31/3. (1172.
sz. jav. - ), 33/1. (1172. sz. jav. - ), 40/5. (1172. sz. jav. - ), 53/12. (1172. sz. jav. - ), 63/1. (1172. sz. jav. - ), 63/2. (1172. sz. jav.
- ), 65/4. (1172. sz. jav. - ), 66/5. (1172. sz. jav. - ), 227/7. (1172. sz. jav. - ), 227/9. (1172. sz. jav. - ), 227/11. (1172. sz. jav. ), 227/19. (1172. sz. jav. - ), 227/21. (1172. sz. jav. - ), 227/28. (1172. sz. jav. - ), 227/30. (1172. sz. jav. - ), 262/3. (1172.
sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1172. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
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227/25. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/401. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 528. és 1486. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV.
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 8. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Szociális szolgáltatások
6 Tiszafüredi Platán Gondozási Központ
200,0
/+200,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
200,0
/+200,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/18. (1227. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1227. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

227/26. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Szűcs Erika és Kapás Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1.,
46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7., 46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1.,
1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1., 1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2.,
1510/1. és 1510/2. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI,
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 10.
alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Egyes pénzbeli támogatások
6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása[1 615,0]
1 815,0
/+200,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 615,0]
1 815,0
/+200,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/31.
pontjaiban foglaltakkal.

(1140. sz. jav. - ),

227/34.

(1140. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1140. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Társadalmi szervezetek bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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227/27. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Szűcs Erika és Kapás Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1.,
46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7., 46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1.,
1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1., 1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2.,
1510/1. és 1510/2. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI,
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 11.
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások
1 Családsegítő[s] prevenciós programok és gyermekvédelmi intézmények fejlesztése
285,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/8. (1141. sz. jav. - ), 227/17. (1141.
227/20. (1141. sz. jav. - ), 227/23. (1141. sz. jav. - ), 227/29. (1141. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1141. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

227/28. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/882. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/1. pontja) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 11. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások
1 Családsegítő[s] prevenciós programok és gyermekvédelmi intézmények fejlesztése
285,0
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1172. sz. jav. - ), 7/1. (1172. sz. jav. - ), 31/3. (1172.
sz. jav. - ), 33/1. (1172. sz. jav. - ), 40/5. (1172. sz. jav. - ), 53/12. (1172. sz. jav. - ), 63/1. (1172. sz. jav. - ), 63/2. (1172. sz. jav.
- ), 65/4. (1172. sz. jav. - ), 66/5. (1172. sz. jav. - ), 227/7. (1172. sz. jav. - ), 227/9. (1172. sz. jav. - ), 227/11. (1172. sz. jav. ), 227/19. (1172. sz. jav. - ), 227/21. (1172. sz. jav. - ), 227/24. (1172. sz. jav. - ), 227/30. (1172. sz. jav. - ), 262/3. (1172.
sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1172. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

227/29. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Szűcs Erika és Kapás Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1.,
46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7., 46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1.,
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1510/1. és 1510/2. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI,
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 11.
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások
3 Módszertani intézetek támogatása
[ 33,0]
100,0
/+67,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 30,0]
97,0
/+67,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/8. (1141. sz. jav. - ), 227/17. (1141.
227/20. (1141. sz. jav. - ), 227/23. (1141. sz. jav. - ), 227/27. (1141. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1141. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

227/30. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/882. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/1. pontja) a törvényjavaslat 1. számú
melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 11. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások
3 Módszertani intézetek támogatása
[ 33,0]
100,0
/+67,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[ 30,0]
97,0
/+67,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1172. sz. jav. - ), 7/1. (1172. sz. jav. - ), 31/3. (1172.
sz. jav. - ), 33/1. (1172. sz. jav. - ), 40/5. (1172. sz. jav. - ), 53/12. (1172. sz. jav. - ), 63/1. (1172. sz. jav. - ), 63/2. (1172. sz. jav.
- ), 65/4. (1172. sz. jav. - ), 66/5. (1172. sz. jav. - ), 227/7. (1172. sz. jav. - ), 227/9. (1172. sz. jav. - ), 227/11. (1172. sz. jav. ), 227/19. (1172. sz. jav. - ), 227/21. (1172. sz. jav. - ), 227/24. (1172. sz. jav. - ), 227/28. (1172. sz. jav. - ), 262/3. (1172.
sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1172. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

227/31. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Szűcs Erika és Kapás Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1.,
46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7., 46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1.,
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1510/1. és 1510/2. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI,
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 12.
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Szociális célú humánszolgáltatások
2 Az irányított területi kiegyenlítés rendszerének
finanszírozása
[1 800,0]
1 700,0
/-100,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 800,0]
1 700,0
/-100,0 kiad./
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
2 Az irányított területi kiegyenlítés rendszerének finanszírozása[1 000,0]
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
[1 000,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/26.
pontjaiban foglaltakkal.

1 800,0 tám.
1 800,0 kiad.

(1140. sz. jav. - ),

227/34.

(1140. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1140. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Társadalmi szervezetek bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

227/32. Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/17700/446. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1293. és 1493. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV.
IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 15. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok
4 Akadálymentesítési program támogatása
[ 800,0]
860,0
/+60,0 tám./
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások
[ 150,0]
210,0
/+60,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/6. (1226. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1226. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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227/33. Fogarasiné Deák Valéria képviselő - kapcsolódva a T/17700/567. számú módosító
javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 392. és 1496. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet
XXIV.
IFJÚSÁGI,
CSALÁDÜGYI,
SZOCIÁLIS
ÉS
ESÉLYEGYENLŐSÉGI
MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 16. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
16 Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok
2 Nemzeti Civil Alapprogram
6 887,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások
[ 208,7]
228,0
/+19,3 kiad./
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [6 356,1]
6 336,8
/-19,3 kiad./
Indokolás a T/17700/993. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Társadalmi szervezetek bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

227/34. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Szűcs Erika és Kapás Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/17700/884. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/1.,
46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 46/6., 46/7., 46/8., 46/9., 46/10., 46/11., 46/12., 46/13., 46/14., 1494/1.,
1502/1., 1503/1., 1504/1., 1505/1., 1506/1., 1506/2., 1507/1., 1508/1., 1508/2., 1509/1., 1509/2.,
1510/1. és 1510/2. pontjai)
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI,
CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 9. cím 18.
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
18 Alapítványok támogatása
2 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása
[ 316,0]
216,0
/-100,0 tám./
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 316,0]
216,0
/-100,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 227/26.
pontjaiban foglaltakkal.

(1140. sz. jav. - ),

227/31.

(1140. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1140. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Társadalmi szervezetek bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

228/1. Jüttner Csaba, Gulyás József és dr. Mézes Éva képviselők - kapcsolódva a
T/17700/135. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 567. és 1464. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS
ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím módosítását javasolják:
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10 Családi támogatások
1 Családi pótlék
[322 000,0]
318 500,0
/-3 500,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/2.
(1183. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(1183. sz. jav. - ),

42/1.

(1183. sz. jav. - ),

228/3.

Indokolás a T/17700/1183. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

228/2. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/642. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1038. és 1514. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 1. alcím módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
10 Családi támogatások
1 Családi pótlék
[322 000,0]
318 200,0
/-3800,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/8. (1161. sz. jav. - ), 228/4. (1161. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1161. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

228/3. Jüttner Csaba, Gulyás József és dr. Mézes Éva képviselők - kapcsolódva a
T/17700/135. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 567. és 1464. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS
ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím 7. alcím módosítását javasolják:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
10 Családi támogatások
7 Pénzbeli és egyszeri támogatás
[7 500,0]
11 000,0 /+3 500,0 kiad./
Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
7 Pénzbeli és egyszeri támogatás
[3 500,0]
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 40/2.
(1183. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(1183. sz. jav. - ),

7 500,0 kiad.
42/1.

(1183. sz. jav. - ),

228/1.
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A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

228/4. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/642. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1038. és 1514. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI
MINISZTÉRIUM fejezet 10. cím kiegészítését javasolják a következő új 8. alcím felvételével:
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM
10 Családi támogatások
8 Életkezdési támogatás
3 800,0
/+3800,0 kiad./
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/8. (1161. sz. jav. - ), 228/2. (1161. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1161. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet

228/5.

Kárpáti Zsuzsa, Podolák György és Varju László képviselők - kapcsolódva a
T/17700/821. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1412., 1527.,
1528., 1530., 1532., 1533., 1534. és 1556. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV.
INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 6. alcím 5. jogcím-csoport
módosítását javasolják:
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
5 Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális
telefon támogatás
[1 901,4]
1 801,4
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 105,9]
1 005,9

/-100,0 tám./
/-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 228/6. (980. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/980. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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228/6. Kárpáti Zsuzsa, Podolák György és Varju László képviselők - kapcsolódva a
T/17700/821. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1412., 1527.,
1528., 1530., 1532., 1533., 1534. és 1556. pontjai) a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV.
INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 5. cím 6. alcím 8. jogcím-csoport
módosítását javasolják:
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
8 e-Magyarország program
[ 550,0]
650,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
100,0

/+100,0 tám./
/+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 228/5. (980. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/980. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet

228/7. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/240. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 594. és 1538. pontjai) a törvényjavaslat 1.
számú
melléklet
XXVI.
FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI
ÉS
MUNKAÜGYI
MINISZTÉRIUM fejezet 8. cím 36. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék
694,2
1 Működési költségvetés
648,6 bev.
[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 648,6]
2 Felhalmozási költségvetés
45,6 bev.
[3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások]
[ 45,6]

/+694,2 kiad./
/-648,6 kiad./
/-45,6 kiad./

Indokolás a T/17700/1170. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI fejezet

228/8. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/932. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/2., 33/1., 1514/1. és 1562/1. pontjai) a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:
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2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1 Általános forgalmi adó
[1791 000,0]

1807 000,0

Az OGY. 2005. november 29-ei határozata szerinti előirányzat:
1 Általános forgalmi adó
[1787 000,0]

1791 000,0 bev.

/+16000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 228/9. (1165. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1165. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

228/9. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/932. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 25/2., 33/1., 1514/1. és 1562/1. pontjai) a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI fejezet 2. cím 3. alcím módosítását javasolják:
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI
2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók
3 Regisztrációs adó
[81 100,0]

65 100,0

/-16000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 228/8. (1165. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1165. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai
228/10. Halmai Gáborné, dr. Tompa Sándor, Kárpáti Zsuzsa, dr. Géczi József Alajos
és Gőgös Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/917. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 36/2., 36/5., 245/17. és 1361/1. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont a) pont módosítását javasolják:
„1. Települési önkormányzatok feladatai
a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1400 forint/fő, de településenként legalább 1 500 000 forint [ azonban ahol a
lakosságszám nem éri el az 500 főt, ott községenként legfeljebb 5 000 000 forint.], de 500 fő alatti
településenként legalább 3 000 000 millió forint”.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/57. (1051. sz. jav. - ), 76/13. (1051. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.
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Indokolás a T/17700/1051. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

229/1. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/819. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 1128. és 1566. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont a)
pont fajlagos összege módosítását javasolja:
/1. Települési önkormányzatok feladatai
a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: 1400 forint/fő, de településenként legalább 1 500 000 forint azonban ahol a
lakosságszám nem éri el az 500 főt, ott községenként [legfeljebb 5 000 000] legalább 3 000 000 forint.
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/56. (1205. sz. jav. - ), 79/1. (1205. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1205. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Ifjúsági bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

229/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont a) pont fajlagos összege módosítását javasolja:
„1. Települési önkormányzatok feladatai
a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1400 forint/fő, de településenként legalább 1 500 000 forint azonban ahol a
lakosságszám nem éri el az 500 főt, ott községenként [legfeljebb 5 000 000] legalább 3 000 000 forint.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

229/3. Az Ifjúsági bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont a) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/1. Települési önkormányzatok feladatai/

- 299 „A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelező alapfeladataihoz, valamint szolgáltatásai megszervezéséhez. Ide tartoznak [különösen] a település-üzemeltetési, az
igazgatási, valamint a sport, így különösen a diáksporttal kapcsolatos feladatok.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 229/5. (1230. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1230. számon.
A módosító javaslatot:
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

229/4. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont a) pont ab)
alpont fajlagos összege módosítását javasolja:
„2. Körzeti igazgatás
a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok
ab) Okmányiroda működési kiadásai
FAJLAGOS ÖSSZEG: 450 forint az egyes okmányirodák 2004. október 1-je és 2005. szeptember 30a közötti egyévi ügyiratszáma után, de okmányirodát fenntartó önkormányzatonként legalább [4 700
000] 6 000 000 forint.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

229/5. Az Ifjúsági bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 4. pont a) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai/
„A megyei, fővárosi önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás igazgatási, területi honvédelmi igazgatási, területfejlesztési informatikai feladatainak ellátásához, valamint a sport, így
különösen a diáksporttal kapcsolatos feladatok megszervezéséhez.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 229/3. (1230. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1230. számon.
A módosító javaslatot:
- egyharmada sem támogatja: a Költségvetési bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

229/6. A Költségvetési bizottság
tel feltételei módosítását javasolja:

a törvényjavaslat 3. számú melléklet 7. pont igénybevé-
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gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai
FAJLAGOS ÖSSZEG: 3600 forint/fő
A hozzájárulás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 7/2003. (I. 14.)
Korm. rendelet 2005. december 1-jén hatályos rendelkezései által meghatározott települések önkormányzatait lakosságszám szerint illeti meg.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

229/7. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 3. számú melléklet 9. pont módosítását

javasolja:
„9. Pénzbeli szociális juttatások
FAJLAGOS ÖSSZEG: [… - …] 3 700 – 17 800 forint/fő
A hozzájárulás a települési önkormányzatok által a Szoctv. és a Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és
természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz tartozó és az önkormányzatokat terhelő különféle járulék- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségekhez, valamint a közfoglalkoztatás szervezésének igazgatási feladataihoz kapcsolódik.
E feladatok különösen: a rendszeres szociális segélynek, az időskorúak járadékának, a Szoctv. 41. §ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjnak és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járuléknak,
az adósságcsökkentési támogatásnak, az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási
támogatásnak és a Szoctv. 38. §-ának (2) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásnak, a
Szoctv. 55/A. §-ának (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeinek, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásnak a 10%-a, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Szoctv. 43/B. §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és nyugdíjbiztosítási járuléka, a Szoctv. 38. §-ának (9) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatás, az átmeneti
(krízis-) segélyezés, a temetési segély, a köztemetés, a közgyógyellátás, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklése vagy elengedése.
A települési önkormányzatokat ez az összeg a lakosságszám alapján a települések szociális jellemzőiből képzett mutatószám szerint differenciáltan illeti meg.
A mutatószám kialakításában:
– […] 10%-os súllyal a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek a 2005. március, június és szeptember havi együttes létszámadatokból számított átlaga,
– […] 20%-os súllyal a 60 éves és idősebb korcsoportba tartozók számának,
– […] 40%-os súllyal a rendszeres szociális segélyben részesülőknek a települési önkormányzatok
visszaigénylése alapján nyilvántartott számának, valamint a közcélú foglalkoztatásban résztvevőknek
a 2005. március, június és szeptember havi együttes létszámadataiból számított átlaga,
- 10%-os súllyal a lakásfenntartási támogatásban részesülőknek a 2005. március, június és szeptember
havi együttes létszámadatokból számított átlaga,
– […] 20%-os súllyal a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának a 2004. évi adóbevallások összesítése alapján számított
lakosságszámon belüli részaránya szerepel.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

229/8. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 10. pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
„10. Lakáshoz jutás feladatai
FAJLAGOS ÖSSZEG: […] 1 150 - […] 2 200 forint/fő, de legalább […] 200 000 forint/település”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

229/9. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont a) pont
módosítását javasolja:
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/
„a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai
[FAJLAGOS ÖSSZEG: 728 forint/fő]
A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott
szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik
működési kiadásaihoz kapcsolódik.
Ezek a feladatok különösen:
– a Szoctv. 61. §-ában meghatározott, a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások, támogatások
igénybevételére irányuló információnyújtás,
– a Szoctv. 64. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint működtetett
családsegítés,
– a Gyvt. 39. §-ában meghatározott, a gyermekjóléti alapellátási kötelezettségek körébe tartozó szolgáltatások, valamint a 44. §-ában meghatározott házi gyermekfelügyelet és 41. §-ának (4) bekezdése
szerinti napközbeni ellátás,
– a Gyvt. 40. §-ának (1) bekezdése alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működő gyermekjóléti szolgáltatás.
A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg.
aa) FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 forint/fő
A hozzájárulásra az az 1-2 000 lakosságszámú települési önkormányzat jogosult, amely a Szoc.tv. és a
Gyvt. alapján és a külön jogszabályokban meghatározott szakmai szabályok szerint köteles biztosítani
szociális információszolgáltatást, családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást.
Ha az önkormányzat a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást működési engedély alapján biztosítja, akkor az ab) pont szerinti hozzájárulás vehető igénybe.
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ab) A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja
meg a 70 000-et, és a családsegítést és/vagy a gyermekjóléti szolgáltatást működési engedély alapján
biztosítja. A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszáma alapján illeti meg a következő
képlet szerint:
H= (L/5 000)x3 950 000 Ft,
ahol
H= a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege
L = a település lakosságszáma.
ac) A hozzájárulásra az a 70 001-110 000 lakosságszámú települési önkormányzat jogosult, amely a
családsegítést és/vagy a gyermekjóléti szolgáltatást működési engedély alapján biztosítja. A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszáma alapján illeti meg a következő képlet szerint:
H= (L/6 000)x 3 950 000 Ft,
ahol
H= a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege
L = a település lakosságszáma.
ad) A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma meghaladja a
110 000 főt, és a családsegítést és/vagy a gyermekjóléti szolgáltatást működési engedély alapján biztosítja. A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszáma alapján illeti meg a következő képlet
szerint:
H= (L/7 000)x 3 950 000 Ft,
ahol
H = a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege
L = a település lakosságszáma.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 246/3. (1233. sz. jav. - ), 246/4. (1233. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1233. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

229/10. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők - kapcsolódva a T/17700/496.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 64., 246., 1587., 1589. és 1592.
pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont c) pont fajlagos összege módosítását javasolják:
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/
/c) Szociális étkeztetés/
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Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 4. számú mellékletét is módosítani
szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/59. (985. sz. jav. - ), 74/2. (985. sz. jav. - ), 229/11.
(985. sz. jav. - ), 229/12. (985. sz. jav. - ), 247/18. (985. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/985. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

229/11. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők - kapcsolódva a T/17700/496.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 64., 246., 1587., 1589. és 1592.
pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont d) pont fajlagos összege módosítását javasolják:
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/
/d) Házi segítségnyújtás/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [104 800] 122 400 forint/fő”
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 4. számú mellékletét is módosítani
szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/59. (985. sz. jav. - ), 74/2. (985. sz. jav. - ), 229/10.
(985. sz. jav. - ), 229/12. (985. sz. jav. - ), 247/18. (985. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/985. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

229/12. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők - kapcsolódva a T/17700/496.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 64., 246., 1587., 1589. és 1592.
pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont e) pont fajlagos összege módosítását javasolják:
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai/
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/e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [50 000] 63 240 forint/fő”
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 4. számú mellékletét is módosítani
szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/59. (985. sz. jav. - ), 74/2. (985. sz. jav. - ), 229/10.
(985. sz. jav. - ), 229/11. (985. sz. jav. - ), 247/18. (985. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/985. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

231/1. A Költségvetési bizottság

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 ellátása/
„A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a pszichiátriai és szenvedélybetegek, 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]ának (8) bekezdésében meghatározott külső férőhelyeket is - tartják fenn,
vagy a Szoctv. 85/A. §-ában rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek. A hozzájárulást
igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok is, akik a Szoctv.-ben szabályozott módon demens betegek ellátását 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.
Az idősek otthonában elhelyezett és az emelt színvonalú férőhelyen ellátott demens betegek után is az
e pont szerinti hozzájárulás vehető igénybe, ha a demencia kórkép súlyos fokozatát a Pszichiátriai
Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleményével igazolják.
A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények esetében a támogatás az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) finanszírozással együtt is igénybe vehető.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

236/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont b) pont
címe módosítását javasolja:
„12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
b) Átlagos ápolást, gondozást[,] igénylő ellátás”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

236/2. Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/17700/716. számú módosító javaslathoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1607., 1609. és 1611. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12.
pont c) pont módosítását javasolja:
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/
„c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [615 000] 400 000 - 800 000 forint/fő
A hozzájárulás az önkormányzatot az általa fenntartott, [az] időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonaiban a Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, a
működési engedélyben meghatározott férőhelyen gondozott - 12. ab) pont szerint súlyos demens betegnek nem minősülő - ellátottak után illeti meg a következő képlet szerint:
N= 1 100 000 - TD,
ahol
N= az önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás összege,
TD= az ellátottaknak megállapított hatályos személyi térítési díjak 80 %-ának átlaga.
Azon intézmények esetén, amelyek
a) 2005. szeptember 30-án jogerős működési engedéllyel rendelkeztek, a 2005. szeptember 30-án hatályos személyi térítési díj,
b) működési engedélye 2005. szeptember 30. után emelkedett jogerőre, az először megállapított személyi térítési díj
alapján kell a hozzájárulás összegét megállapítani.
[ellátottak után illeti meg az önkormányzatot. Ha a működési engedélyben nem szerepel az emelt
színvonalú megjelölés, akkor emelt színvonalú ellátásban részesültnek minősül az az ellátott, aki a
bentlakásra megkötött megállapodás alapján egyszeri hozzájárulás vagy téritésidíj pótlék megfizetésére kötelezett.
A hozzájárulás fajlagos összege az igénybevételi feltételek mértéke szerint differenciálódik.]
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napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.”
Indokolás a T/17700/1175. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

236/3. Béki Gabriella és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/17700/716. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1607., 1609. és 1611. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont c) pont módosítását javasolják:
„c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG:[ 615 000] 640 000 forint/fő
A hozzájárulás az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonaiban a Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt
színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, a működési engedélyben meghatározott férőhelyen gondozott - a 12. ab) pont szerint súlyos demens betegnek nem minősülő - ellátottak után illeti
meg az önkormányzatot. Ha a működési engedélyben nem szerepel az emelt színvonalú megjelölés,
akkor emelt színvonalú ellátásban részesültnek minősül az az ellátott, aki a bentlakásra megkötött
megállapodás alapján egyszeri hozzájárulás vagy téritésidíj pótlék megfizetésére kötelezett.
A hozzájárulás fajlagos összege az igénybevételi feltételek mértéke szerint differenciálódik. Amennyiben az intézményben az emelt színvonalú férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak éves öszszegének átlaga
ca)nem éri el a 400 000 forintot, akkor a normatív hozzájárulás összegének 120%-a,
cb) 400 001-500 000 forint között van, akkor a normatív hozzájárulás összegének 110%-a,
cc)501 000-700 000 forint között van, akkor a normatív hozzájárulás összegének 100%-a
cd) 701 000-800 000 forint között van, akkor a normatív hozzájárulás összegének 90%-a,
cd) 801 000-900 000 forint között van, akkor a normatív hozzájárulás összegének 80%-a
cd) 900 000 forint felett van, akkor a normatív hozzájárulás összegének 70%-a
illeti meg a fenntartót.
Azon intézmények esetén, amelyek
a) 2005. szeptember 30-án jogerős működési engedéllyel rendelkeztek, a 2005. szeptember 30-án hatályos személyi térítési díj,
b) működési engedélye 2005. szeptember 30. után emelkedett jogerőre, az először megállapított személyi térítési díj
alapján kell a hozzájárulás összegét megállapítani.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak becsült éves gondozási
napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.”
Indokolás a T/17700/1182. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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236/4. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 3. számú melléklet 12. pont c) pont

igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés/
/c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás/
„A hozzájárulás az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonaiban a Szoctv. 117/B. §-a alapján
emelt színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, a működési engedélyben meghatározott
férőhelyen ellátottak után illeti meg az önkormányzatot. Ha a működési engedélyben nem szerepel az
emelt színvonalú megjelölés, akkor emelt színvonalú ellátásban részesültnek minősül az az ellátott, aki
a bentlakásra megkötött megállapodás alapján egyszeri hozzájárulás vagy tér[i] ítésidíj pótlék megfizetésére kötelezett.
A hozzájárulás fajlagos összege az igénybevételi feltételek mértéke szerint differenciálódik.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak becsült éves gondozási
napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

236/5. Gulyás József, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Béki Gabriella, Farkas Imre és
Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/17700/56. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 69., 1561. és 1613. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont
a) pont módosítását javasolják:
„14. Gyermekek napközbeni ellátása
a) Bölcsődei ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [426500] 460 000 forint/fő”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/2. (1180. sz. jav. - ), 76/14. (1180. sz. jav. - ), 237/3.
pontjaiban foglaltakkal.

(1180. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1180. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

237/1. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők - kapcsolódva a T/17700/798.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 72., 74., 237. és 238. pontjai) a
törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont a) pont fajlagos összege módosítását javasolják:
/14. Gyermekek napközbeni ellátása/
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„FAJLAGOS ÖSSZEG: [426 500] 472 158 forint/fő”
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 4. számú mellékletét is módosítani
szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/1. (987. sz. jav. - ), 74/4. (987. sz. jav. - ), 238/1. (987.
sz. jav. - ), 247/16. (987. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/987. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

237/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont a) pont
fajlagos összege módosítását javasolja:
/14. Gyermekek napközbeni ellátása
a) Bölcsődei ellátás/
„ FAJLAGOS ÖSSZEG: [426 500] 460 000 forint/fő”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

237/3. Gulyás József, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Béki Gabriella, Farkas Imre és
Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/17700/56. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 69., 1561. és 1613. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont
b) pont módosítását javasolják:
/Gyermekek napközbeni ellátása/
„b) Családi napközi ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [118300] 152 000 forint/fő”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/2. (1180. sz. jav. - ), 76/14. (1180. sz. jav. - ), 236/5.
(1180. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1180. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

238/1. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők - kapcsolódva a T/17700/798.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 72., 74., 237. és 238. pontjai) 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 mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 4. számú mellékletét is módosítani
szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/1. (987. sz. jav. - ), 74/4. (987. sz. jav. - ), 237/1. (987.
sz. jav. - ), 247/16. (987. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/987. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

238/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont b) pont
fajlagos összege módosítását javasolja:
/14. Gyermekek napközbeni ellátása/
„b) Családi napközi ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [118 300] 152 000 forint/fő”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

239/1. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/935. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 1634/1. pontja) 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
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aa) A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskola 1-4. évfolyamára 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 hozzáiárulás 25%-át veheti igénybe zeneművészeti ág egyéni foglalkozás
keretében történő oktatás esetén, 15%-át képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, valamint zeneművészeti ág csoport zeneoktatásban való részvétel esetén, az általa fenntartott
általános iskolai feladatokat és alapfokú művészetoktatási feladatokat ellátó egységes iskola 1-2. évfolyamára járó tanulók után, ha az intézmény megfelel a nevelési-oktatási intézmények működéséről,
szóló 11/1994. (VI. 8.) Korm.rendelet 39/F. §-ában foglaltaknak, illetve egy oktatás után, ha a tanuló
más oktatásban nem veszi igénybe az alapfokú művészetoktatást.”
Indokolás a T/17700/1195. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

242/1. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/881. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 1629/1. pontja) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont a) pont aa)
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás
a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában
FAJLAGOS ÖSSZEG: 464000 forint/fő/
„aa) A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, az általános
iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán, a
középiskolában, szakiskolában és szakképző intézményben az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság (továbbiakban: rehabilitációs bizottság) szakvéleménye alapján gyógypedagógiai (konduktív
pedagógiai) nevelésben, oktatásban részt vevő gyermek, tanuló után. Függetlenül attól jár ez a hozzájárulás, hogy az érintett gyermeknek, tanulónak a többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott csoportban, osztályban, a többi gyermektől, tanulótól elkülönítve biztosítják a nevelést, oktatást.
A hozzájárulás igénybe vehető a fogyatékos iskolai tanuló után abban az esetben is, ha tanulmányi kötelezettségét a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, továbbá, ha a nem fogyatékos tanuló –
a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.
19.) ESzCsM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében meghatározott – orvosi igazolás alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, feltéve, hogy részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni
felkészítést biztosít.
Ezt a hozzájárulást veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott – a Közokt. tv. 27. §-ának
(10) és (12) bekezdésében meghatározott – speciális szakiskolába, készségfejlesztő szakiskolába, előkészítő szakiskolába járó tanulók után is.
Ezt a hozzájárulást veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott - a Közokt. tv. 30/A. §ának (1) bekezdésében meghatározott - fejlesztő iskolába járó tanulók után is 2006. szeptember 1jétől.”
Indokolás a T/17700/1201. számon.
A módosító javaslatot:
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- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

242/2. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/881. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 1629/1. pontja) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont a) pont kiegészítését javasolja a következő új ac) pont felvételével:
/17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás
a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában
FAJLAGOS ÖSSZEG: 464 000 forint/fő/
„ac) 2006. szeptember 1-jétől a hozzájárulás 120 %-át veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után
a gyermekek, tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja szerint az óvodai
csoport, illetve az iskolai osztály létszámának számításánál három gyermekként, tanulóként kell számításba venni.
2006. szeptember 1-jétől a hozzájárulás 90 %-a vehető igénybe azok után a gyermekek, tanulók után,
akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja alapján az óvodai csoport, illetve az iskolai
osztály létszámának számításánál két gyermekként, tanulóként kell figyelembe venni.”
Indokolás a T/17700/1198. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Oktatási bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, az Önkormányzati bizottság, az Oktatási bizottság ülésén nem ért egyet.

242/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 17. pont a) pont
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/
/a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában/
aa) A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, az általános
iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán, a
középiskolában, szakiskolában és szakképző intézményben az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság (továbbiakban: rehabilitációs bizottság) szakvéleménye alapján gyógypedagógiai (konduktív
pedagógiai) nevelésben, oktatásban részt vevő gyermek, tanuló után. Függetlenül attól jár ez a hozzájárulás, hogy az érintett gyermeknek, tanulónak a többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott csoportban, osztályban, a többi gyermektől, tanulótól elkülönítve biztosítják a nevelést, oktatást.
A hozzájárulás igénybe vehető a fogyatékos iskolai tanuló után abban az esetben is, ha tanulmányi kötelezettségét a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, továbbá, ha a nem fogyatékos tanuló –
a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.
19.) ESzCsM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében meghatározott – orvosi igazolás alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, feltéve, hogy részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni
felkészítést biztosít.
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(10) és (12) bekezdésében meghatározott – speciális szakiskolába, készségfejlesztő szakiskolába, előkészítő szakiskolába járó tanulók után is.
A hozzájárulás a 2005/2006. tanévre (a költségvetési év első nyolc hónapjára) időarányosan igényelhető.
ab) A hozzájárulás 70%-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskolába
járó azon tanuló után, akinek az esetében rehabilitációs bizottság a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a továbbiakban: 14/1994. (VI. 24.)
MKM rendelet) 17. §-ának (3) bekezdése alapján megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága (a
sajátos nevelési igény) megszűnt, és a 2005/2006. tanévet, illetve a 2006/2007. tanévtől visszahelyezett tanuló a 2006/2007. tanévet a kötelező felvételt biztosító vagy a választott általános iskolában
kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés (tan)évében az oktatási miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik meg az oktatását, továbbá, ha a tanuló folyamatos figyelemmel kísérését rendelte el a rehabilitációs bizottság a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 13. §-ának (5)-(7) bekezdése alapján. A hozzájárulás kizárólag a visszahelyezéstől számított második tanév végéig igényelhető.
A hozzájárulás a feltételek megléte esetén a teljes költségvetési évre (12 hónapra) igényelhető.
ac) 2006. szeptember 1-jétől időarányosan a hozzájárulás 130%-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon gyermekek, tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú
mellékletének II/3. pontja szerint az óvodai csoport, illetve az iskolai osztály létszámának számításánál
három gyermekként, tanulóként kell számításba venni.
ad) 2006. szeptember 1-jétől időarányosan a hozzájárulás 90%-át veheti igénybe a helyi önkormányzat
az általa fenntartott intézménybe járó azon gyermekek, tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú
mellékletének II/3. pontja alapján az óvodai csoport, illetve az iskolai osztály létszámának számításánál két gyermekként, tanulóként kell figyelembe venni, feltéve, hogy a gyermeket, illetve a tanulókat a
többi gyermekkel, tanulóval együtt egy óvodai csoportban, illetve egy iskolai osztályban nevelik, nevelik és oktatják.
ae) 2006. szeptember 1-jétől időarányosan a hozzájárulás 80%-át veheti igénybe a helyi önkormányzat
az általa fenntartott intézménybe járó azon gyermekek, tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú
mellékletének II/3. pontja alapján az óvodai csoport, illetve az iskolai osztály létszámának számításánál két gyermekként, tanulóként kell figyelembe venni, feltéve, hogy a gyermeket, illetve a tanulókat a
többi gyermektől, tanulótól elkülönítve külön óvodai csoportban, illetve külön iskolai osztályban nevelik, nevelik és oktatják.
af) 2006. szeptember 1-jétől időarányosan a hozzájárulás 100%-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott – a Közokt. tv. 30/A.§-ának (1) bekezdésében meghatározott – fejlesztő iskolába járó tanulók után is.
[E]Az a) pont szerinti hozzájárulások mellett a közoktatási célú normatív hozzájárulások közül a 16.
e) 18., a 19., a 20. a) és c)-d), valamint a 21-22. pontban meghatározott hozzájárulások igényelhetők,
az ott meghatározott feltételekkel
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

242/4. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők - kapcsolódva a T/17700/795.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (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 18. pont a) pont fajlagos összege módosítását javasolják:
/18. Alapfokú művészetoktatás/
/a) Zeneművészeti ág/
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„FAJLAGOS ÖSSZEG: [105 000] 107 100 forint/fő”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/7. (986. sz. jav. - ), 74/3. (986. sz. jav. - ), 242/5. (986.
sz. jav. - ), 247/15. (986. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/986. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

242/5. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők - kapcsolódva a T/17700/795.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (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 18. pont b) pont fajlagos összege módosítását javasolják:
/18. Alapfokú művészetoktatás/
/b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág/
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [59 000] 60 180 forint/fő”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/7. (986. sz. jav. - ), 74/3. (986. sz. jav. - ), 242/4. (986.
sz. jav. - ), 247/15. (986. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/986. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

242/6. Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, dr. Pósán László, Kuzma László, Pánczél Károly, Pichler Imre László, Stolár Mihály, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a
T/17700/915. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 1636/2. és 1636/3.
pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 18. pont b) pont igénybevétel feltételei módosítását
javasolják:
/18. Alapfokú művészetoktatás/
/b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág/
„Az alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak egy
jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha az a) és b) jogcím szerinti oktatásban is részesül,
vagy ha a tanuló több tanszakra jár, vagy több alapfokú művészetoktatási intézményben tanul.
[A] Azonos évfolyam esetén a tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, [amelyik tanszakra a
térítési díjfizetési kötelezettséget választotta, és a választott képzés keretében számára legalább
heti négy foglalkozást biztosítanak], amelyikben az összes foglalkozási órából több foglalkozást igé-
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Indokolás a T/17700/1069. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

243/1.

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 18. pont lezáró
szövege módosítását javasolja:
/18. Alapfokú művészetoktatás/
„Az alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak egy
jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha az a) és b) jogcím szerinti oktatásban is részesül,
vagy ha a tanuló több tanszakra jár, vagy több alapfokú művészetoktatási intézményben tanul. Ha a
tanuló a 16. ab) pont szerint az egységes iskola keretében is részesül művészetoktatásban, e pont szerinti normatív hozzájárulások nem igényelhetők utána.
A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettséget választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak.
A több tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

243/2. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Balogh Miklós, Földesi Zoltán és Botka
Lajosné képviselők - kapcsolódva a T/17700/935. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 1634/1. pontja) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont a) pont fajlagos összege módosítását javasolják:
„19. Kollégiumok közoktatási feladatai
a) Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [308 000] 321 000 forint/fő”
Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeti főösszeget érint, mivel a javasolt módosítással összefüggésben a törvényjavaslat IX. fejezetét is módosítani szükséges. (HSZ. 121. § (7) bekezdés).
Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű
Indokolás a T/17700/1032. számon.

243/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont a) pont
fajlagos összege módosítását javasolja:
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a) Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [308 000] 318 000 forint/fő”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

244/1. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Balogh Miklós, Földesi Zoltán és Botka
Lajosné képviselők - kapcsolódva a T/17700/935. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 1634/1. pontja) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont kiegészítését
javasolják a következő új e) pont felvételével:
/Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz/
„e) Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez
FAJLAGOS ÖSSZEG: 720 forint/gyermek, tanuló
A hozzájárulást helyi önkormányzat igényelheti szakmai vagy tanügyigazgatási ellenőrzéshez, illetve
fenntartói döntés-előkészítéshez, továbbá a Közokt. tv. 36. §-a alapján szervezett, pedagógiai szakmai
szolgáltatások igénybevételéhez e törvény 3. számú mellékletének 15., 16. a)-d), és 17. a) pontig szerint számított együttes gyermek- és tanulólétszám után.”
Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeti főösszeget érint, mivel a javasolt módosítással összefüggésben a törvényjavaslat IX. fejezetét is módosítani szükséges. (HSZ. 121. § (7) bekezdés).
Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű
Indokolás a T/17700/1031. számon.

244/2. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/935. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 1634/1. pontja) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont kiegészítését
javasolja a következő új e) pont felvételével:
/20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz/
„e) Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez
FAJLAGOS ÖSSZEG: 720 forint/gyermek, tanuló
A hozzájárulást helyi önkormányzat igényelheti szakmai vagy tanügy-igazgatási ellenőrzéshez, illetve
fenntartói döntés-előkészítéshez, továbbá a Közokt. tv. 36. §-a alapján szervezett, pedagógiai szakmai
szolgáltatások igénybevételéhez e törvény 3. számú mellékletének 15., 16. a)-d), és 17.a) pontja szerint számított együttes gyermek- és tanulólétszám után.”
Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeti főösszeget érint, mivel a javasolt módosítással összefüggésben a törvényjavaslat IX. fejezetét is módosítani szükséges. (HSZ. 121. § (7) bekezdés).
Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű
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Indokolás a T/17700/1197. számon.

244/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont kiegészítését javasolja a következő új e) pont felvételével:
/20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz/
„e) Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez
FAJLAGOS ÖSSZEG: 720 forint/fő
A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti szakmai vagy tanügyigazgatási ellenőrzéshez, illetve fenntartói döntés-előkészítéshez, továbbá a Közokt. tv. 36. §-a alapján szervezett, pedagógiai
szakmai szolgáltatások igénybevételéhez e törvény 3. számú mellékletének 15., 16. aa), b)-d), és 17. a)
pontja szerint számított együttes gyermek- és tanulólétszáma után.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

244/4. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont c) pont

módosítását javasolja:
„c) Kistelepülések támogatása
ca) Az 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülések támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: [35 000] 45 000 forint/fő
A hozzájárulást igényelheti az 1 500 fő és az az alatti lakosságszámú óvodát, 1-4. évfolyamos iskolát
fenntartó önkormányzat, az intézményi társulás székhelye szerinti önkormányzat – ha utóbbi intézmény
székhelye szerinti önkormányzat lakosságszáma 1500 fő vagy az alatti – a 15[-]. és a 16. [a)] aa) pont
alatti, valamint a 17. a) ponton belül az óvodás gyermekek és 1-4. évfolyamos oktatásban részt vevő
tanulók létszáma után, feltéve ha az óvoda, és/vagy az iskola fenntartása összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal.
cb) Az 1501-3000 fő lakosságszámú kistelepülések támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 25 000 forint/fő
A hozzájárulást igényelheti az 1501-3000 fő lakosságszámú, óvodát, 1-4. évfolyamos iskolát fenntartó
önkormányzat, az intézményi társulás székhelye szerinti önkormányzat – ha utóbbi intézmény székhelye szerinti önkormányzat lakosságszáma 1501-3000 fő közötti – a 15[-] . és a 16. [a)] aa) pont alatti,
valamint a 17. a) ponton belül az óvodás gyermekek és 1-4. évfolyamos oktatásban részt vevő tanulók
létszáma után, feltéve ha az óvoda, és/vagy az iskola fenntartása összhangban áll a megyei fejlesztési
tervben foglaltakkal.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

244/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont a) pont
módosítását javasolja:
„a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés
FAJLAGOS ÖSSZEG: [50 000] 55 000 forint/fő
A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, kollégiumban ellátásban, továbbá az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő – a 15-17., és 19. jogcímen figyelembe vehető – gyermekek, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók után, akik
számára a fenntartó a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdés[e]ének a) és b) pontja alapján 50%-os normatív étkezési térítési-díj kedvezményt, vagy ingyenes étkeztetést biztosít.
Egy, a fenti körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a hozzájárulás. Ugyanazon
gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) oktatás, vagy a kiegészítő kisebbségi oktatásban vendégtanulói jogviszony, vagy kollégiumi ellátás esetén – csak egy intézménynél vehető figyelembe.
Az igényjogosultság számítása a Kiegészítő szabályok 10. n) pontja szerint történik.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

245/1. Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Fedor Vilmos, Gy. Németh Erzsébet, Halmai
Gáborné, Kósa Ferenc és dr. Szabó Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/814. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1668., 1672. és 1677. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont módosítását javasolják:
„23. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1117] 1166 forint/fő”
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 4. számú mellékletét is módosítani
szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 245/3. (1208. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1208. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

245/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
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„23. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1 117] 1 166 forint/fő”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

245/3. Dr. Balogh Miklós, Csontos János, Fedor Vilmos, Gy. Németh Erzsébet, Halmai
Gáborné, Kósa Ferenc és dr. Szabó Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/814. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 1668., 1672. és 1677. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont módosítását javasolják:
„24. Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG: [93990050] 103 952 520 forint/megye, főváros,
[374] 435 forint/fő”
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 4. számú mellékletét is módosítani
szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 245/1. (1208. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1208. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Kulturális bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

245/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont fajlagos
összege módosítását javasolja:
„24. Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG: [93 990 050] 98 754 900 forint/megye, főváros, [374] 394 forint/fő”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

245/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 3. pont módosítását javasolja:
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/Kiegészítő szabályok/
„3. A helyi önkormányzatok kötelező feladatainak a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-a szerinti ellátási szerződés keretében történő ellátása esetén a normatív hozzájárulás igénylésére a [helyi
önkormányzat] szolgáltatás, illetve az intézmény fenntartója jogosult.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

245/6. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 4. pont módosítását javasolja:
/Kiegészítő szabályok/
„4. A helyi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások az általuk nyújtott 11. [d),
11.] c)- e), 11. g)[, 11.]-h) jogcím szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, továbbá az általuk fenntartott intézményekben a 11. b), 11. j), 11. k), 12-14. pontok szerinti hozzájárulásokra jogosultak az
egyes jogcímekben szereplő feltételek szerint azzal, hogy a lakosságszámhoz kapcsolódó feltételt a
többcélú kistérségi társulásban e feladat(ok)ban részt vevő települések együttesen kell teljesítsék.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

246/1.

Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/17700/935. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 1634/1. pontja) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok
5. pont módosítását javasolja:
/Kiegészítő szabályok/
„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 engedélyezéséről, 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, folyamatban lévő, az Európai Unió által finanszírozott, illetve
címzett támogatás felhasználásával épülő intézmények esetén a használatbavételi engedély kiadását
követő 30 napon belül benyújtják és azt 2006. év folyamán megkapják.”
Indokolás a T/17700/1018. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
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246/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont módosítását javasolja:
/Kiegészítő szabályok/
„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 engedélyezéséről, 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) a demens ellátásra vonatkozó működési engedély iránti kérelmüket 2006. január 31-éig benyújtják
és azt 2006. év folyamán megkapják, vagy
b) az EU Strukturális Alapjaiból származó pénzeszköz felhasználásával, vagy címzett támogatásból
valósították meg az intézményfejlesztést, és 2006. év folyamán működési engedéllyel rendelkeznek.
További fenntartók a területi kiegyenlítő rendszerből jogosultak támogatásra, ha a biztosított szolgáltatás szakmai, minőségi jellemzői és működésének szakmai-gazdasági hatékonysága alapján – a szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe véve, a szociális ágazat irányításáért felelős miniszter döntése
szerint – a területi kiegyenlítő rendszerbe befogadásra kerülnek.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

246/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 6. pont módosítását javasolja:
/Kiegészítő szabályok/
„6. A 11. [b)]-14. b) pontokban szereplő feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásra jogosult a
székhely önkormányzat abban az esetben, ha a szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8., 9. és 16. §-a szerinti
intézményi társulás keretében biztosítja. Intézményi társulás keretében történő működtetése esetén
– a jogosultságot a közigazgatási hivatal vezetőjének nyilatkozatával kell igazolni, amelynek tartalmaznia kell, hogy a megállapodás törvényes,
– a működési engedély egy példányával a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzatnak rendelkeznie kell.
Intézményi társulás keretében történő működtetés esetén
– a 11. e), 11. g) 11. h) pontok alatti hozzájárulások akkor vehetők igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együttesen eléri a 10000-et,
– a 11. b) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együttesen eléri a 40000-et.
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 229/9. (1233. sz. jav. - ), 246/4. (1233. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1233. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

246/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 7. pont módosítását javasolja:
/Kiegészítő szabályok/
„7.a) A 11. b), 11. f-i) pontokban szereplő hozzájárulások teljes összege abban az esetben jár, ha a
szolgáltatás a tárgyév egészében működik.
Töredékévi működtetés esetén a hozzájárulás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve
megszűnése hónapjának utolsó napjáig jár.
b) A 11. ab)-ad) pontban szereplő hozzájárulások teljes összege abban az esetben jár, ha mindkét,
szolgáltatást - a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást egyaránt - működteti a fenntartó. Ha
csak az egyik szolgáltatás működik, akkor a hozzájárulás 50%-a jár. Ugyanazon lakosra csak egyszer
igényelhető a normatív hozzájárulás.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 229/9. (1233. sz. jav. - ), 246/3. (1233. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1233. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

246/5. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Szűcs Erika és Kapás Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/17700/935. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 16/1.,
64/1., 66/1., 68/1., 78/2., 82/2., 86/1., 90/1., 100/1., 124/1., 132/1., 136/1., 138/1., 245/18., 1545/1.,
1562/2., 1589/1., 1602/1., 1604/1., 1605/1., 1605/2., 1605/3., 1605/4., 1609/1., 1609/2., 1612/1.,
1614/1., 1625/1., 1631/1., 1645/2., 1655/1., 1656/1., 1661/1., 1662/1., 1662/2., 1662/3., 1671/1.,
1671/2., 1671/3., 1671/4., 1671/5., 1671/6., 1671/7., 1682/1., 1699/2., 1716/1., 1720/1., 1732/5. és
1732/6. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 8. pont módosítását javasolják:
/Kiegészítő szabályok/
„8. A 12. pontban szereplő, a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó hozzájárulások (12. aa) és
12. ba) jogcímek) igénybevételének sajátos szabályai:
– A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett
,illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett beutalt gyermek szociális intézményi tartós elhelyezése esetén a
gyermek számára otthont nyújtó ellátást biztosítani köteles helyi önkormányzat a 12. aa) pont szerinti
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– Amennyiben a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermek bölcsődei ellátásban vagy közoktatási
szolgáltatásban részesül, akkor az intézményt fenntartó önkormányzat jogosult a feladathoz kapcsolódó e melléklet szerinti normatív hozzájárulásoknak a 19. c) pont kivételével történő igénybevételére is,
az ott meghatározott feltételek szerint. A 19. c) [jogcím szerinti] ellátás esetén az intézményben elhelyezett gyermekek után a 12. ba) pont szerinti normatív hozzájárulás vehető igénybe.
- Ha a tanuló gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben van elhelyezve, lakhelyét annak
alapján kell megállapítani, hogy az elhelyezését szolgáló épület melyik településen található.
-A 12. aa) és 12 . ba) pontok szerinti ellátásban részesülők gondozási napok szerinti nyilvántartását elhelyezés-típusonként - a területi gyermekvédelmi szakszolgálat köteles vezetni az ellátást nyújtó intézmények adatszolgáltatása alapján.”
Ha a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermek más önkormányzat által fenntartott intézményben
szervezett intézményi étkeztetésben részesül, az étkeztetésért a Gyvt. 146. §-ának (2) bekezdése szerint kell térítési díjat fizetni.
A hozzájárulást nem vehetik igénybe a helyi önkormányzatok a központi költségvetési szerv által
fenntartott intézményekben (javítóintézetben, gyermekotthonban, szociális intézményben, büntetésvégrehajtási intézetben, stb.) és a központi költségvetés által finanszírozott humánszolgáltatás keretében ellátottak után.
– Ha a bentlakásos és átmeneti intézmény közoktatási feladatot is ellát, akkor a fenntartó önkormányzat az intézményen belül oktatott tanulók alapján igénybe veheti a feladatokhoz kapcsolódó e melléklet szerinti közoktatási célú normatív hozzájárulásokat és kiegészítő támogatásokat is, az ott meghatározott feltételekkel.
– Gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek lakhelyét annak alapján
kell megállapítani, hogy az elhelyezését szolgáló épület melyik településen van.”
Indokolás a T/17700/1138. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a
Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, az Oktatási bizottság ülésén nem ért egyet.

246/6. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Szűcs Erika és Kapás Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/17700/935. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 16/1.,
64/1., 66/1., 68/1., 78/2., 82/2., 86/1., 90/1., 100/1., 124/1., 132/1., 136/1., 138/1., 245/18., 1545/1.,
1562/2., 1589/1., 1602/1., 1604/1., 1605/1., 1605/2., 1605/3., 1605/4., 1609/1., 1609/2., 1612/1.,
1614/1., 1625/1., 1631/1., 1645/2., 1655/1., 1656/1., 1661/1., 1662/1., 1662/2., 1662/3., 1671/1.,
1671/2., 1671/3., 1671/4., 1671/5., 1671/6., 1671/7., 1682/1., 1699/2., 1716/1., 1720/1., 1732/5. és
1732/6. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 8. pont módosítását javasolják:
/Kiegészítő szabályok/
8. A 12. pontban szereplő, a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó hozzájárulások (12. aa) és
12. ba) jogcímek) igénybevételének sajátos szabályai:
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biztosítani köteles helyi önkormányzat a 12. aa) pont szerinti jogosultság alapján járó normatív hozzájárulást veheti igénybe, és azt – időarányosan – átadja a gyermeket ellátó intézményt fenntartó önkormányzat számára.
– Amennyiben a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermek bölcsődei ellátásban vagy közoktatási
szolgáltatásban részesül, akkor az intézményt fenntartó önkormányzat jogosult a feladathoz kapcsolódó e melléklet szerinti normatív hozzájárulásoknak a 19. c) pont kivételével történő igénybevételére is,
az ott meghatározott feltételek szerint. A 19. c) jogcím szerinti intézményben elhelyezett gyermek után
a 12. ba) pont szerinti normatív hozzájárulás vehető igénybe.
- a 12. ab) pont szerinti, demens betegek ellátása után járó állami hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek 2005 . december 31-én működési engedéllyel rendelkező idősek
otthonát tartanak fenn, és 2006. január 31-éig kezdeményezik az intézmény
működési engedélyének az ellátott demens betegek ellátására vonatkozó módosítását, valamint a Pszichiátriai Szakkollégium által befogadott demencia centrum a demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményét 2006. március 31-éig benyújtják a megyei szociális
és gyámhivatalnak.
-a 12. bb) és 12. c) pontban meghatározott állami hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik
igénybe, amelyek 2005. december 31-én működési engedéllyel rendelkező idősek otthonát tartanak
fenn. A hozzájárulás az idősek otthonában ellátott, legalább napi 4 órás
rendszeres ápolást-gondozást igénylő ellátottak létszáma után vehető igénybe . A legalább napi 4 órás
ápolási-gondozási szükséglet igazolása az ellátott egyéni gondozási, illetve ápolási terve alapján történik.
Ha a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermek más önkormányzat által fenntartott intézményben
szervezett intézményi étkeztetésben részesül, az étkeztetésért a Gyvt. 146. §-ának (2) bekezdése szerint kell térítési díjat fizetni.
A hozzájárulást nem vehetik igénybe a helyi önkormányzatok a központi költségvetési szerv által
fenntartott intézményekben (javítóintézetben, gyermekotthonban, szociális intézményben, büntetésvégrehajtási intézetben, stb.) és a központi költségvetés által finanszírozott humánszolgáltatás keretében ellátottak után.
– Ha a bentlakásos és átmeneti intézmény közoktatási feladatot is ellát, akkor a fenntartó önkormányzat az intézményen belül oktatott tanulók alapján igénybe veheti a feladatokhoz kapcsolódó e melléklet szerinti közoktatási célú normatív hozzájárulásokat és kiegészítő támogatásokat is, az ott meghatározott feltételekkel.
– Gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek lakhelyét annak alapján
kell megállapítani, hogy az elhelyezését szolgáló épület melyik településen van.”
Indokolás a T/17700/1142. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

246/7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont a) pont módosítását javasolja:
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„10. A 15-22. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezések:
a) E jogcímek tartalmazzák a közoktatási törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott közoktatási, kötelezően ellátandó szakmai feladatokhoz, ezen belül a diáksporthoz, a szabadidős programok szervezéséhez, kulturális neveléshez, továbbá egyes pedagógus-juttatásokhoz, ezen belül a szakkönyvvásárláshoz, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítéshez[, a pedagógiai szakmai
szolgáltatások igénybevételéhez] és a minőségfejlesztéshez kapcsolódó hozzájárulást.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

247/1. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és
Földesi Zoltán képviselők - kapcsolódva a T/17700/935. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 16/1., 64/1., 66/1., 68/1., 78/2., 82/2., 86/1., 90/1., 100/1., 124/1., 132/1.,
136/1., 138/1., 245/18., 1545/1., 1562/2., 1589/1., 1602/1., 1604/1., 1605/1., 1605/2., 1605/3., 1605/4.,
1609/1., 1609/2., 1612/1., 1614/1., 1625/1., 1631/1., 1645/2., 1655/1., 1656/1., 1661/1., 1662/1.,
1662/2., 1662/3., 1671/1., 1671/2., 1671/3., 1671/4., 1671/5., 1671/6., 1671/7., 1682/1., 1699/2.,
1716/1., 1720/1., 1732/5. és 1732/6. pontjai) a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont b) pont módosítását javasolják:
/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 szerepel, továbbá amely OM azonosítóval rendelkezik. A 16-22. pont alatti hozzájárulások
olyan tanulók és alkalmazottak után vehető igénybe, akik rendelkeznek tanulói, illetve pedagógus azonosító számmal, ide nem értve az óvodai ellátásban, és korai fejlesztés, gondozásban részesülőket.”
Indokolás a T/17700/1028. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, az Oktatási bizottság, az
Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem
ért egyet.

247/2. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/935. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 1634/1. pontja) 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 szerepel, továbbá amely OM azonosítóval rendelkezik. A 16-22. pont alatti hozzájárulások
olyan tanulók és alkalmazottak után vehetők igénybe, akik rendelkeznek tanulói, illetve pedagógus
azonosító számmal, ide nem értve az óvodai ellátásban, és korai fejlesztésben, gondozásban részesülőket.”
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Indokolás a T/17700/1184. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

247/3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont n) pont módosítását javasolja:
/10. A 15-22. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező rendelkezések:/
„n) A 22. a) pont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó hozzájárulások az
étkeztetést igénybe vevő, illetve a Gyvt. 148. §-[ának]a (5) bekezdésé[ben]nek a) és b) pontjában
meghatározott normatív térítésidíj-kedvezményre jogosult gyermekek, tanulók 2006. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető. A hozzájárulás szempontjából a szervezett intézményi (óvodai, kollégiumi, iskolai) étkeztetésben résztvevők számának megállapításánál egy fő – függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként
és egy jogcímen szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, főétkezés az intézmény által szervezett keretek között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítésidíjkedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat (határozat). Az étkezésben résztvevők naptári évre,
naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi
étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben résztvevők létszáma előbbi számításokban nem vehető figyelembe.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

4. számú melléklet: A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása
247/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. pont módosítását javasolja:
„I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben átengedett személyi jövedelemadó-hányad
Előirányzat: [233 027,6] 233 002,8 millió forint
- A 3. számú melléklet 1-8., 10. és 23-24. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jogcímének forrása 100,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó:
millió forint
=3. számú melléklet 1. jogcím [19097,4] 20 613,9
2. jogcím 10253,2 [10 299,2] 10 365,4
3. jogcím [4591,2] 4 708,8
4. jogcím [3041,9] 3 031,8
5. jogcím [1164,3] 1 154,9
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7. jogcím [6074,3] 6 047,5
8. jogcím [6782,8] 7 363,4
10. jogcím 14236,9
23. jogcím [11392,7] 11 885,5
24. jogcím [5696,4] 5 991,3
= 8. számú melléklet III. jogcím 33 509,1
[ = 8. számú melléklet] IV. jogcím [100,0] 57,9
- A 3. számú melléklet 9. jogcímének forrása 75,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó:
millió forint
= 3. számú melléklet 9. jogcím [44849,3] 44 843,6
- A 3. számú melléklet 11. jogcímének forrása [81,56]61,36%-ban átengedett személyi jövedelemadó:
millió forint
= 3. számú melléklet 11. jogcím [24116,1] 18 114,1
- A 3. számú melléklet 12. jogcímének forrása [68,29] 70,00%-ban átengedett személyi jövedelemadó:
millió forint
= 3. számú melléklet 12. jogcím [40 837,1] 41 590,1
- A 3. számú melléklet 13. jogcímének forrása [80,36] 80,00%-ban átengedett személyi jövedelemadó:
millió forint
= 3. számú melléklet 13. jogcím [1 576,6] 2 013,6
A 3. számú melléklet 14. jogcímének forrása 85,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó:
millió forint
= 3. számú melléklet 14. jogcím [6 605,4] 7 275,3
[- A 8. számú melléklet III. jogcímének forrása 97,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó:
- A 8. számú melléklet III. jogcímének forrása 98,79%-ban átengedett személyi jövedelemadó:
= 8. számú melléklet III. jogcím 32 368,6”]
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

247/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész II. pont
módosítását javasolja:
„II. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése
Előirányzat: [22 377,0 millió forint] 22 077,7
Ebből minden megyei önkormányzatot megillet:
a) egységesen [570]593 millió forint,
b) a megye 2005. január 1-jei lakosságszáma után [155] 208 forint/fő,
c) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után [42 200] 42 236 forint/fő.
A c) pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3. számú mellékletének 11. j), k), 12., 14.
számú jogcíméhez kapcsolódó ellátott, a 13. számú jogcímhez kapcsolódó férőhely, a 15., 16. aa), b)e), 17-19. [-]20. a)-d), 22. a) számú jogcímhez kapcsolódó gyermek, tanuló létszámot együttesen kell
alapul venni.
A B)/I. és a B)/II. c) pont szerinti személyi jövedelemadó összege az e törvény 3. és 8. számú mellékletének idekapcsolódó normatív támogatásait és hozzájárulásait megalapozó mutatószámok alakulását
követi.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

247/6. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. pont
előirányzata módosítását javasolja:
/III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése/
„Előirányzat: [99 835,7] 100 159,8 millió forint”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

247/7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. pont 2.
pont 2.1. pont 2.1.1. alpont b) pont módosítását javasolja:
/2.1.1. növelni kell:/
„b) a 2005. évről bevallási kötelezettséget nem teljesítő vállalkozások, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók utolsó, teljes évről szóló bevallásában szereplő adóalappal, ennek hiányában
az utolsó bevallásban szereplő adóalap évesített összegével. Az utolsó bevallásban szereplő adóalapot
figyelmen kívül kell hagyni, ha:
- a vállalkozást bírósági végzés alapján a cégjegyzékből [2004.] 2005. december 31-éig törölték,
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő tevékenységéből származó bevétele 2005. évben nem haladta meg a 600 000 forintot,
- az ideiglenes építőipari tevékenységet folytató, illetőleg természeti erőforrást feltáró vagy kutató
adóalany 2005. évben, az önkormányzat illetékességi területén végzett tevékenységének időtartama
nem érte el a 181 napot,
- az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványát [2004.] 2005. december 31-éig – az okmányirodai
nyilvántartás szerint – visszaadta vagy visszavonták,”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

247/8. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/947. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 133/2., 245/9., 1676/3. és 1720/3. pontjai) a
törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. pont 2. pont 2.1. pont 2.1.2. alpont lezáró szövege
módosítását javasolják:
/2.1. Azon települési önkormányzatok esetében, amelyek 2005. július 1-jén hatályos iparűzési adóról
szóló rendelettel rendelkeznek, a 2006. évi iparűzési adóelőleget meghatározó településre jutó adóalap
(a továbbiakban: adóalap):
a 2005. teljes évről benyújtott iparűzési adóbevallásokban szereplő - a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény alapján megállapított - adóalap, amelyet/
„2.1.3. A 2.1.1. és a 2.1.2. alapján számított adóalapot korrigálja
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b) [és a 2006. évet érintő -] a 2005. évet megelőző évek önellenőrzése miatt[i] 2006. évben
- [iparűzési adó] visszatérítés[ek]re és befizetés[ek]re kerülő, továbbá
- az önkormányzatot megillető adóra, illetve fennálló adótartozásra elszámolásra kerülő iparűzési adó
adóalapja.”
Indokolás a T/17700/1153. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

247/9. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/17700/814. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 1668., 1672. és 1677. pontjai) a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész
III. pont 4. pont módosítását javasolja:
„4. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti
értékhatár forintban:
a) község 500 főig 26 220
b) község 501-2000 főig 27 850
c) község 2000 fő felett 29 600
d) város 10 000 főig 32 700
e) város 10 000 fő felett 35700
f) megyei jogú város 38 800
g) főváros (kerületekkel együtt) 38 900
Az a)-f) pontban szereplő, térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok esetén az értékhatár
a B)/II. c) pont szerinti fajlagos összeg és e törvény 3. számú melléklet 12., 13., 16. c)-e), 17. a)pontból a középiskolában, szakiskolában és a szakképző évfolyamon tanulók, 17. b), c), 18., 19. pont
szerinti ellátottak, férőhelyek és oktatottak együttes száma szorzatának a település 2005. január 1-jei
lakosságszámára vetített összegével tovább nő.”
Indokolás a T/17700/1015. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

247/10. Jauernik István képviselő - kapcsolódva a T/17700/935. számú módosító javaslathoz (T/17700/952. sz. ajánlás 1634/1. pontja) a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. pont
4. pont módosítását javasolja:
„4. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti
értékhatár forintban:
a) község 500 főig 31 725
b) község 501-2000 főig 31 800
c) község 2000 fő felett 32 200
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e) város 10 000 fő felett 37 000
f) megyei jogú város 38 500
g) főváros (kerületekkel együtt) 39 100
Az a)-f) pontban szereplő, térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok esetén az értékhatár
a B)/II. c) pont szerinti fajlagos összeg és e törvény 3. számú melléklet 12., 13., 16. c)-e), 17. a)pontból a középiskolában, szakiskolában és a szakképző évfolyamon tanulók, 17. b), c), 18., 19. pont
szerinti ellátottak, férőhelyek és oktatottak együttes száma szorzatának a település 2005. január 1-jei
lakosságszámára vetített összegével tovább nő.”
Indokolás a T/17700/1177. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

247/11. Gulyás József és Szabó Lajos képviselők - kapcsolódva a T/17700/935. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 1634/1. pontja) a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. pont 4. pont módosítását javasolják:
„4. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti
értékhatár forintban:
a) község 500 főig
31 700
b) község 501-2000 főig
31 750
c) község 2000 fő felett
32 000
d) város 10 000 főig
34 500
e) város 10 000 fő felett
36 000
f) megyei jogú város 38 500
g) főváros (kerületekkel együtt) 40 500
Az a)-f) pontban szereplő, térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok esetén az értékhatár
a B)/II. c) pont szerinti fajlagos összeg és e törvény 3. számú melléklet 12., 13., 16. c)-e), 17. a)pontból a középiskolában, szakiskolában és a szakképző évfolyamon tanulók, 17. b), c), 18., 19. pont
szerinti ellátottak, férőhelyek és oktatottak együttes száma szorzatának a település 2005. január 1-jei
lakosságszámára vetített összegével tovább nő.”
Indokolás a T/17700/1178. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az
Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

247/12. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. pont
5. pont lezáró szövege módosítását javasolja:
/5. A 4. pont szerinti értékhatár %-ában a levonás sávonkénti számítása:/
„A levonandó összeg nem lehet több, mint a települési önkormányzatot - beleértve a helyi kisebbségi
önkormányzatokat is - a kötelezően ellátandó feladatai után e törvény 3. számú melléklet 1., 2., 5., 711., 14., 15., 16. [a)]aa), b), 17. [a)]aa)-pontokból az óvodás és 1-8 évfolyamon tanulók, 20. a)-d), 21.,

- 330 22. a), 23., 24. pont alapján megillető normatív hozzájárulás összegének 80%-a. Községi önkormányzatoknál a levonandó összeg felső határába nem számítanak bele az intézményfenntartó települést
megillető 21. a) és b) jogcím szerinti, valamint a 16. [a)]aa), b)-d) jogcím mutatószáma alapján a 21.
a) jogcím szerinti fajlagos összeggel számolt normatív hozzájárulások.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

5. számú melléklet: A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
247/13. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet 2. pont előirányzata módosítását javasolja:
„2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
Előirányzat: [4 300,0] 4 800,0 millió forint”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

247/14. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 5. számú melléklet 7. pont módosítá-

sát javasolja:
„7. Kiegészítő támogatás nemzetiségi [iskolák fenntartásához] nevelési, oktatási feladatokhoz
Előirányzat: 1 100,0 millió forint
a) Igényelhetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű nevelési-oktatási feladatokat ellátó iskola fenntartását bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudják a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően biztosítani. A támogatást igényelhetik
a csak szlovén nemzetiségi nyelvoktató iskolával rendelkező helyi önkormányzatok is.
b) Igényelhetik azok az 1 100 fő lakosságszám alatti településen működő, nemzetiségi nyelvű vagy
nemzetiségi kétnyelvű nevelést biztosító óvodát, illetve nemzetiségi nyelvoktató iskolát fenntartó önkormányzatok is, amelyek az óvoda, iskola fenntartását bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudják a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően biztosítani.
c) Igényelhetik továbbá a nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktató
iskolát, illetve cigány kisebbségi oktatást biztosító iskolát fenntartó helyi önkormányzatok a kisebbségi oktatás tankönyveinek beszerzéséhez, és szakmai szolgáltatások igénybevételéhez.
d) Ugyancsak igényelhetik a helyi önkormányzatok a szomszédos országokkal kötött kisebbségvédelmi megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok tevékenységéről és ajánlásairól
szóló 2175/2005. (VIII. 26.) kormányhatározattal kihirdetett kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazott, közoktatást érintő önkormányzati feladatok ellátásához.

- 331 A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az oktatási miniszter - a belügyminiszter, a pénzügyminiszter és az ifjúsági, családügyi, szociális
és esélyegyenlőségi miniszter véleményének kikérésével - 2006. március 31-éig rendeletet ad ki.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

247/15. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők - kapcsolódva a T/17700/795.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (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 5. számú melléklet 10. pont előirányzata módosítását javasolják:
/10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása/
„Előirányzat: [3 290,0] 3 041,4 millió forint”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/7. (986. sz. jav. - ), 74/3. (986. sz. jav. - ), 242/4. (986.
242/5. (986. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/986. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

247/16. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők - kapcsolódva a T/17700/798.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 72., 74., 237. és 238. pontjai) a
törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. pont előirányzata módosítását javasolják:
/10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása/
„Előirányzat: [3 290,0] 1 415,1 millió forint”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/1. (987. sz. jav. - ), 74/4. (987. sz. jav. - ), 237/1. (987.
sz. jav. - ), 238/1. (987. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/987. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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247/17. Dr. Gémesi György és Sisák Imre János képviselők - kapcsolódva a T/17700/494.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/965. sz. ajánlás 73. és 78. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. pont előirányzata módosítását javasolják:
/10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása/
„Előirányzat: [3 290,0] 3 230,0 millió forint”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74/1. (984. sz. jav. - ), 78/1. (984. sz. jav. - ), pontjaiban
foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/984. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

247/18. Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők - kapcsolódva a T/17700/496.
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 64., 246., 1587., 1589. és 1592.
pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. pont előirányzata módosítását javasolják:
/10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása/
„Előirányzat: [3 290,0] 2 681,1 millió forint”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/59. (985. sz. jav. - ), 74/2. (985. sz. jav. - ), 229/10.
(985. sz. jav. - ), 229/11. (985. sz. jav. - ), 229/12. (985. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/985. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság,
az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

247/19. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
„10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
Előirányzat: 3 290,0 millió forint
A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak a feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2005. szeptember 30. napját követően hozott
döntéseikhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez. [Az öregségi nyugdíjkorhatárt
két éven belül elérők munkaviszonyának megszüntetése (felmentés vagy korengedményes nyugdíjazás) esetén kizárólag a kisebb összegű kötelezettségvállalásnak megfelelő támogatás adható.

- 333 Amennyiben a létszámcsökkentéssel érintett személy az önkormányzat racionalizálási döntésének időpontjában öregségi nyugdíjban részesül, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, illetve az önkormányzat racionalizálási döntését (a képviselő-testület határozatában foglalt időpontot) követő hat hónapon belül a rá irányadó öregségi nyugdíjjogosultság feltételeinek megfelel, támogatás
szempontjából nem vehető figyelembe.
Az öregségi nyugdíjkorhatárt két éven belül elérő személyek esetében a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által megküldött szolgálati idő igazolása szükséges.
Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultak, illetve az abban részesülők esetében kizárólag a
felmentési illetmény támogatható. ]
Ha az érintett személy jogviszonya korengedményes nyugdíjazás miatt szűnik meg, a nyugdíjazással
kapcsolatos költségek megtéríthetők, ha azok összege nem haladja meg a jogviszony felmentéssel történő megszűnése esetén járó támogatás összegét.
Amennyiben a korengedményes nyugdíjazással együttjáró költségek meghaladják a felmentés esetén
járó támogatás mértékét, akkor a korengedményes nyugdíjazás esetében is csak az az összeg illeti meg
a helyi önkormányzatot, amely felmentés esetében járna.
A [pályázat benyújtásának] támogatás feltétele, hogy az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel
kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse. További feltétel,
hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
A pályázat benyújtása négy ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem 2006. március 31.,
II. ütem 2006. június 30., III. ütem 2006. augusztus 31., IV. ütem 2006. október 15.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól a belügyminiszter – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – 2006. február 15-éig rendeletet ad
ki. E törvény egyúttal felhatalmazza az igények jogosságát elbíráló tárcaközi bizottságot, hogy a költségvetési hozzájárulás megállapítása érdekében a BM rendeletben meghatározott személyi adatokat
megismerhesse és kezelje azzal, hogy e személyes adatok nyilvánosságra nem hozhatók.
Ez az előirányzat szolgál a Prémium Évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti munkáltatói kifizetések forrásául is.
Ez az előirányzat szolgál továbbá a polgármester – öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt folyósított –
öregségi nyugdíja, valamint a közszolgálati járadéka folyósításának forrásául is, amelynek részletes
szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

247/20. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/479. számon
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/838. sz. ajánlás 117., 171., 1388., 1543. és 1693. pontjai)
a törvényjavaslat 5. számú melléklet 20. pont módosítását javasolják:
/20. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása
Előirányzat: 14 840,0 millió forint/
„Támogatást igényelhet az az önkormányzat, amely a 2006. év egészében helyi közforgalmú közlekedést lebonyolító 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 időlegesen átengedte (a továbbiakban: helyi közlekedés).
a) A támogatás az önkormányzatok között a 2005. évben ténylegesen teljesített – környezetvédelmi
szempontból súlyozott - férőhely-kilométer arányában kerül elosztásra, figyelembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok, illetve településkategóriák 2005. évi üzemi szintű fajlagos ráfordításait is.
b) A fővárosi önkormányzatot az a) pont alapión számított támogatás 2,5-szerese illeti meg,”

- 334 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 egyetértésben - 2006. január 31-éig együttes rendeletet ad ki.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20/7. (1163. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1163. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Önkormányzati bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.

248/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet 20. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
„20. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása
Előirányzat: 14 840,0 millió forint
Támogatást igényelhet az az önkormányzat, amely a 2006. év egészében helyi közforgalmú közlekedést lebonyolító 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 időlegesen átengedte (a továbbiakban: helyi közlekedés).
a) A támogatás az önkormányzatok között a 2005. évben ténylegesen teljesített – környezetvédelmi
szempontból súlyozott - férőhely-kilométer arányában kerül elosztásra, figyelembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok, illetve településkategóriák 2005. évi üzemi szintű fajlagos ráfordításait is.
b) A Fővárosi Önkormányzatot az a) pont alapján számított támogatás 2,7-szerese illeti meg.
A támogatás igénylésénél az önkormányzat - képviselő-testületi határozattal alátámasztva - nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés ellátásához 2006. évben milyen összegű saját forrás átadásával járul hozzá. Az a) pont szerinti központi támogatás összege ezt az önkormányzati saját forrást [nem] legfeljebb
25 %-kal haladhatja meg.
A támogatás igénylésének, döntési rendjének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának
részletes szabályairól a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a belügyminiszter - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - 2006. január 31-éig együttes rendeletet ad ki.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

248/2. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/17700/954. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 0/954/1/1., 0/954/1/2., 0/954/1/3., 0/954/1/4., 0/954/1/5., 0/954/1/6. és
0/954/1/7. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 21. pont előirányzata módosítását javasolja:
/21. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása/
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„Előirányzat: [8 000,0] 7 700,0 millió forint”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75/1.
pontjaiban foglaltakkal.

(1017. sz. jav. - ),

76/1.

(1017. sz. jav. - ),

249/1.

(1017. sz. jav. - ),

Indokolás a T/17700/1017. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

248/3. Dr. Bakonyi Tibor képviselő - kapcsolódva a T/17700/934. számú módosító javaslathoz (T/17700/952. sz. ajánlás 119/1., 125/1., 127/1., 245/4., 1564/1., 1694/1., 1701/1. és 1702/1.
pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 21. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:
/21. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása/
„A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó szilárd burkolatú belterületi közutak kapacitást nem növelő burkolatfelújítására (a továbbiakban: burkolatfelújítás) az e célra fordított forrásaikkal
megegyező mértékű támogatást igényelhetnek. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet által meghatározott települések önkormányzatai
burkolatfelújításra fordított forrásaik 140%-át igényelhetik támogatásként.
Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek főútvonalak burkolatfelújítására
igényelnek állami támogatást.
A települési önkormányzatok tulajdonában lévő szilárd burkolatú belterületi utak a 2003. évre szóló
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról és a 154/1999. (X. 22.) Korm. rendelet módosításáról
rendelkező 227/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet szerinti 1390/03. számú „A helyi közutak adatai” elnevezésű jelentésben meghatározott,2003. december 31-ei állapotnak megfelelő burkolatterülete arányában - a forgalomsűrűséget kifejező alábbi súlyokkal – számított, régiónkénti előirányzatot e törvény
21. számú melléklete tartalmazza.
Súlyok:
- főutak: főváros 15, megyei jogú város 7,5, egyéb település 5,
- gyűjtőutak: főváros 5, megyei jogú város 2,5, egyéb település 2,
- lakó és kiszolgáló utak: 1.
A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat együttesen legalább 3 380,0 millió forint
illeti meg a Közép-Magyarországi Régió előirányzatából.
A 2007. évre a régiónkénti 2006. évi eredeti előirányzat 50%-ára vállalható kötelezettség.
A támogatás feltételeit, a folyósítás és elszámolás rendjét[ - ideértve a támogatás szempontjából elismerhető fajlagos felújítási kiadást is –] a Kormány e törvény 68. §-ának (4) bekezdése szerinti
rendeletben szabályozza.”
Indokolás a T/17700/1145. 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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249/1.

Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/17700/954. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 0/954/1/1., 0/954/1/2., 0/954/1/3., 0/954/1/4., 0/954/1/5., 0/954/1/6. és
0/954/1/7. pontjai) a törvényjavaslat 5. számú melléklet 22. pont módosítását javasolja:
„22. Fővárosi kerületek és a burkolatlan utak aránya tekintetében legrosszabb helyzetű városok belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása
Előirányzat: [2 000,0] 2 300,0 millió forint
Az előirányzatból 1360 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi 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 burkolattal való ellátását, a csapadékvíz elvezetését, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló
mellékgyűjtő 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 egészében felhasználásra, a támogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (egy beruházásban) 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 állapotnak megfelelően, amely adatokat a Jelentés tartalmazza. A támogatás az egyesített rendszerű közcsatornával ellátott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását szolgálja. Az előirányzatból
300 millió forint támogatás illeti meg a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő azon városi önkormányzatokat, amelyeknél az önkormányzati burkolatlan belterületi utak aránya - a 2003. évre szóló
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról és a 154/1999. (X. 22.) Korm. rendelet módosításáról
rendelkező 227/2002. (XI. 7.) Korm.rendelet szerinti 1063/00 számú „Jelentés a városi önkormányzatok belterületi útjainak állományáról” elnevezésű 2003. december 31-ei állapotot tükröző adatgyűjtés
szerint - meghaladja a 70 %-ot. A támogatás egyenlő mértékben illeti meg az érintett városi önkormányzatokat, és elsősorban a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál.
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, az e jogcímen a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, az önkormányzathoz beérkezett, az önkormányzat által igazolt számlák alapján történik. A támogatás folyósítása négy egyenlő
részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik.”
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75/1.
(1017. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

(1017. sz. jav. - ),

76/1.

(1017. sz. jav. - ),

248/2.

Indokolás a T/17700/1017. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

249/2. A Költségvetési bizottság
sát javasolja:

a törvényjavaslat 5. számú melléklet 22. pont módosítá-

- 337 „22. [Fővárosi kerületek b]Belterületi [útjainak]utak szilárd burkolattal való ellátás[a]ának támogatása
Előirányzat: [2 000,0] 2 300,0 millió forint
A támogatás a fővárosi kerületek és a 70%-nál nagyobb arányú burkolatlan belterületi úthálózattal
rendelkező városi önkormányzatokat illeti meg.
Az előirányzatból 1360 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi 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 burkolattal való ellátását, a csapadékvíz elvezetését, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló
mellékgyűjtő 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 egészében felhasználásra, a támogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (egy beruházásban) 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 állapotnak megfelelően, amely adatokat a Jelentés tartalmazza. A támogatás az egyesített rendszerű közcsatornával ellátott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását szolgálja.
Az előirányzatból 300 millió forint támogatás illeti meg azon városi önkormányzatokat, amelyeknél az
önkormányzati burkolatlan belterületi utak aránya - a 2003. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról és a 154/1999. (X. 22.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 227/2002. (XI. 7.)
Korm. rendelet szerinti 1063/00. számú „Jelentés a városi önkormányzatok belterületi útjainak állományáról” elnevezésű 2003. december 31-ei állapotot tükröző adatgyűjtés szerint - meghaladja a 70%ot. A támogatás egyenlő mértékben illeti meg az érintett városi önkormányzatokat, és elsősorban a
csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál.
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, az e jogcímen a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, az önkormányzathoz beérkezett, az önkormányzat által igazolt számlák alapján történik. A támogatás folyósítása négy egyenlő
részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

250/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 24. pont felvételével:
„24. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása
Előirányzat: 355,0 millió forint
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi
önkormányzat veheti igénybe, 2006. június 30-át követően, az első félévre ténylegesen kifizetett túlórák arányában.
A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit a belügyminiszter – a
pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2006. május 31-éig rendeletben szabályozza.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban

- 338 Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

250/2. Tatai-Tóth András, Sós Tamás, dr. Szabó Zoltán, Földesi Zoltán és dr. Balogh
Miklós képviselők - kapcsolódva a T/17700/934. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 119/1., 125/1., 127/1., 245/4., 1564/1., 1694/1., 1701/1. és 1702/1. pontjai) a
törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 27. pont felvételével:
„ 27. Szakiskola és szakközépiskola 9. évfolyamán gyakorlati oktatás támogatása
Előirányzat: 400,0 millió forint
Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatot az általa fenntartott szakiskolák 9. évfolyamán történő
gyakorlati oktatás támogatására, valamint abban az esetben a szakközépiskolák 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatására, ha a szakközépiskolaképzési programja alapján a 9-12. évfolyamon folytatott szakképzés következtében az érettségit követő képzés időtartama egy tanévvel megrövidül.
A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az oktatási miniszter - a belügyminiszter és a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2006. március 15-ig rendeletet ad ki.”
Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeti főösszeget érint, mivel a javasolt módosítással összefüggésben a törvényjavaslat IX. fejezetét is módosítani szükséges. (HSZ. 121. § (7) bekezdés).
Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű
Indokolás a T/17700/1050. számon.

250/3. Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/17700/934. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 119/1., 125/1., 127/1., 245/4., 1564/1., 1694/1., 1701/1. és 1702/1. pontjai) a
törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 27. pont felvételével:
„27. Szakiskola 9-10. évfolyamán gyakorlati oktatás támogatása
Előirányzat: 400,0 millió forint
Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatot az általa fenntartott szakiskolák 9-10. évfolyamán történő gyakorlati oktatás támogatására.
A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az oktatási miniszter - a belügyminiszter és a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2006. március 15-ig rendeletet ad ki.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeti főösszeget érint, mivel a javasolt módosítással összefüggésben a törvényjavaslat IX. fejezetét is módosítani szükséges. (HSZ. 121. § (7) bekezdés).
Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű
Indokolás a T/17700/1199. számon.
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250/4. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését java-

solja a következő új 27. pont felvételével:
„27. A szakiskola és a szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása
Előirányzat: 400,0 millió forint
A támogatást igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott szakiskolák és szakközépiskolák 9. évfolyamán a 2006/2007. tanévtől a pályaorientáció, a szakmai alapozás és szakmacsoportos
alapozás gyakorlati részének biztosításához.
A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól, az oktatási miniszter – a belügyminiszter és a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2006. március 31-éig rendeletet ad ki.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

250/5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 28. pont felvételével:
„28. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
Előirányzat: 5400,0 millió forint
A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben meglévő berendezések, felszerelések korszerűsítésére, informatikai fejlesztésére, működtetéssel összefüggő beszerzésekre igényelhetik.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól, valamint a közoktatási intézmények általi igénylés feltételeiről, rendjéről, az igénylés során érvényesítendő szempontokról az oktatási miniszter – a belügyminiszter és a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2006. március 31-éig rendeletet ad ki.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

6. számú melléklet: A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások
250/6. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 1.1. pont 1.1.6. pont módosítását javasolja:
/1.1. Nem igényelhetnek támogatást ezen a címen azok a helyi önkormányzatok, amelyek(nek):/
„1.1.6. a tárgyévi összes felhalmozási célú bevételeiken túl tervezik a felhalmozási célú kiadásaikat,
ideértve az 1991. január 1. után felvett fejlesztési célú hitel törlesztését és annak kamatait. Felhalmozási célú bevételként a felhalmozási célra kapott támogatás vagy átvett pénzeszköz, a társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő

- 340 települési önkormányzatok feladataihoz történő hozzájárulás 100%-a, valamint a lakáshoz jutás feladatai jogcímen a települési önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás 100%-a, [a közoktatási
szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra kapott normatív, kötött felhasználású támogatás
70 %-a,] továbbá a magánszemélyek kommunális adójának 100%-a, a magánszemélyek által befizetett építményadó és telekadó, valamint a luxusadó 20%-a, az önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei, a pénzmaradvány felhalmozási célú része, a felhalmozási kiadások általános forgalmi
adó tartalmának visszatérített összege, a megyei önkormányzatok egységes és lakosságszám arányos
személyi jövedelemadó részesedésének 22%-a, valamint a felhalmozási célra felvett hitel vehető figyelembe,”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

250/7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 1.4. pont 1.4.1. pont módosítását javasolja:
/1.4. A forráshiány összegének megállapításánál a kötelező önkormányzati feladatok - az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatok (továbbiakban: OEP finanszírozási kör) nélküli – tárgyévet megelőző év tényleges működési kiadásait a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényből fakadó kötelezettséggel növelten lehet figyelembe venni. Az OEP finanszírozási kör tárgyévet
megelőző év kiadása alatt a következő forrásokból teljesített kiadások értendők: egészségügyi működési célra OEP-től és egyéb szervektől átvett pénzeszköz, a gyógyító-megelőző feladatellátás saját
működési bevétele, az ilyen célú előző évi maradvány-felhasználás./
„1.4.1. A működési kiadás számításánál - az útmutató módszertana szerint - a tárgyévre vonatkozó
költségvetési törvény alapján kialakításra került mértéket lehet figyelembe venni. Ezen belül a személyi juttatásoknál a 2006. évi bérfejlesztésből a központi költségvetés által elismert rész vehető figyelembe. Az általános forgalmi adó mértéke változásának hatása az önkormányzat 2005. évi tényleges
működési kiadásainak 0,9%-os mértékű csökkenésével, az egészségügyi hozzájárulás csökkenése,
majd megszűnése az önkormányzat adataiból számítva kerül figyelembevételre.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

250/8. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 1.4. pont 1.4.2. pont módosítását javasolja:
/1.4. A forráshiány összegének megállapításánál a kötelező önkormányzati feladatok - az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatok (továbbiakban: OEP finanszírozási kör) nélküli – tárgyévet megelőző év tényleges működési kiadásait a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényből fakadó kötelezettséggel növelten lehet figyelembe venni. Az OEP finanszírozási kör tárgyévet
megelőző év kiadása alatt a következő forrásokból teljesített kiadások értendők: egészségügyi működési célra OEP-től és egyéb szervektől átvett pénzeszköz, a gyógyító-megelőző feladatellátás saját
működési bevétele, az ilyen célú előző évi maradvány-felhasználás./
„1.4.2. A személyi juttatások számításánál a főállású polgármester, alpolgármester illetményét és a társadalmi megbízatású polgármester, alpolgármester tiszteletdíját

- 341 - azon települési önkormányzatnál, ahol a tárgyévet megelőző év január 1-jén a lakosságszám 350 fő
vagy ez alatti, a tárgyévben [január 1-jén ]hatályos köztisztviselői illetményalap két- és félszeresével
megegyezően,
- azon települési önkormányzatnál, ahol a tárgyévet megelőző év január 1-jén a lakosságszám 351-750
fő közötti, a tárgyévben [január 1-jén ]hatályos köztisztviselői illetményalap három- és félszeresével
megegyezően
lehet figyelembe venni. E szabályok nem vonatkoznak azon településekre, amelyek 2006. január 1-jén
körjegyzőségi székhelyként működnek, és a körjegyzőséghez három vagy több község tartozik.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

250/9. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 1.4. pont 1.4.7. pont módosítását javasolja:
/1.4. A forráshiány összegének megállapításánál a kötelező önkormányzati feladatok - az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatok (továbbiakban: OEP finanszírozási kör) nélküli – tárgyévet megelőző év tényleges működési kiadásait a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényből fakadó kötelezettséggel növelten lehet figyelembe venni. Az OEP finanszírozási kör tárgyévet
megelőző év kiadása alatt a következő forrásokból teljesített kiadások értendők: egészségügyi működési célra OEP-től és egyéb szervektől átvett pénzeszköz, a gyógyító-megelőző feladatellátás saját
működési bevétele, az ilyen célú előző évi maradvány-felhasználás./
„1.4.7. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti az e törvény 3. számú mellékletének 21. a) és b)
jogcímei, valamint a 21. a) jogcímhez kapcsolódó mutatószám alapján járó 15., 16. [a)]aa) és b) jogcím szerinti hozzájárulások kivételével számított tárgyévi normatív hozzájárulás és az átengedett személyi jövedelemadó, valamint az iparűzési adóerőképesség együttes összegének [3] 2%-a.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

250/10. Farkas Imre 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 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 1.4. pont 1.4.8. pont módosítását javasolja:
/1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása/
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„1.4.8. Az előző években felvett működési hitel tárgyévi visszafizetési kötelezettségének 30%-a vehető figyelembe a számított forráshiány[nak nem része] megállapításánál.”
Indokolás a T/17700/1021. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

250/11. Farkas Imre 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 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 1.4. pont 1.4.9. pont módosítását javasolja:
/1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása/
„1.4.9. Amennyiben a helyi önkormányzat egy lakosra jutó tárgyévet megelőző évi teljesített működési kiadásainak összege a 2004. évi teljesített működési kiadásoknak a 8%-kal növelt országos, településkategóriánkénti egy lakosra jutó - a helyi kötelező feladatok megjelenítését eredményező, útmutató
módszertana szerinti korrekciókkal és a legalacsonyabb és legmagasabb működési kiadást teljesítő önkormányzatok 3%-a figyelmen kívül hagyásával - számított átlagának [110] 120%-át meghaladja, illetve nem éri el annak [90]80%-át, akkor a forráshiány összege csökken, illetve nő. A számítást az
OEP finanszírozási kör nélkül kell elvégezni. Egy adott önkormányzat szempontjából a településkategória átlaga az önkormányzat lakosságszáma alapján, a kategória intervallumának közepétől való elhelyezkedése figyelembevételével kerül - az útmutató módszertana szerint - meghatározásra. A számításnál a megyei önkormányzat feladatkörébe tartozó feladat ellátását végző intézményeket fenntartó
városi önkormányzatok külön kategóriát alkotnak.”
Indokolás a T/17700/1020. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

250/12. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 6. számú melléklet 3. pont igénybe-

vétel feltételei módosítását javasolja:
„3. A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása
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Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek működőképessége az 1. és 2. pont alapján igénybe vehető
támogatások mellett nem biztosítható a belügyminiszter visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő
támogatást adhat, melyet célhoz, feladathoz is köthet. A támogatás[ kizárólag működési kiadásokhoz
igényelhető,] az 1. pont szerinti támogatással el nem ismert, az önkormányzatok kötelező feladataival
összefüggő kiadásokhoz igényelhető. Az igényelhető támogatás összege – a rendkívüli és előre nem
tervezhető esetek kivételével – nem haladhatja meg az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott működési célú éven belüli hitelek összegének 1. pont szerinti támogatással csökkentett összegét. A támogatás megítélésénél kiemelten figyelembevételre kerül a működési célra igénybe vett hitel
nagysága. A támogatás igényléséhez és felhasználásához a Belügyminisztérium tárgyév február 10-éig
részletes útmutatót készít, és arról – az Igazgatóságokon keresztül – a helyi önkormányzatokat tájékoztatja.
A belügyminiszter az előirányzat felhasználásáról az Országgyűlés Önkormányzati Bizottságát a
tárgyévet követő év február 28-áig tájékoztatja.”
Indokolás a T/17700/1250. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

8. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású
támogatásai
250/13.

Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Balogh Miklós, Földesi Zoltán és
Botka Lajosné képviselők - kapcsolódva a T/17700/795. számon benyújtott módosító javaslatukhoz
(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 8. számú melléklet I. RÉSZ 1. pont módosítását javasolják:
„1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása
a) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 9400 forint/fő
b) Emelt szintű érettségi vizsgáztatásra történő felkészülés támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 10 000 forint/fő
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a pedagógus szakvizsga és továbbképzés megszervezéséhez, a középiskolai pedagógusok felkészítéséhez a kétszintű érettségiztetéshez. Az igényjogosultság alapja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 20-21. §ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú intézményekben, pedagógus-munkakörben,
illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó
munkakörben foglalkoztatottak 2005/2006. tanévi nyitó (október 1-jei), és a 2006/2007. tanévi nyitó
közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát.
A támogatás a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet előírásainak
megfelelően használható fel.
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A b) pont alapján fel nem használt támogatást az a) pontban meghatározott feladatokra kell fordítani.”
Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeti főösszeget érint, mivel a javasolt módosítással összefüggésben a törvényjavaslat IX. fejezetét is módosítani szükséges. (HSZ. 121. § (7) bekezdés).
Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű
Indokolás a T/17700/1033. számon.

250/14. Gulyás József 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 I. RÉSZ 1. pont
módosítását javasolja:
„1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés,emelt szintű érettségire való felkészülés támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG : [9 400] 11 700 forint/fő”
Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeti főösszeget érint, mivel a javasolt módosítással összefüggésben a törvényjavaslat IX. fejezetét is módosítani szükséges. (HSZ. 121. § (7) bekezdés).
Első helyen kijelölt bizottság döntése: - a módosító javaslat nem házszabályszerű
Indokolás a T/17700/1200. számon.

250/15. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. RÉSZ 1. pont
módosítását javasolja:
„1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: [9400] 11 700 forint/fő
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a pedagógus szakvizsga és továbbképzés megszervezéséhez, a középiskolai pedagógusok felkészítéséhez a kétszintű érettségiztetéshez. Az igényjogosultság alapja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 20-21. §ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú intézményekben, pedagógus-munkakörben,
illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó
munkakörben foglalkoztatottak 2005/2006. tanévi nyitó (október 1-jei), és a 2006/2007. tanévi nyitó
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A támogatás a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet előírásainak
megfelelően használható fel.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

251/1. Gulyás József 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 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 hozzájárulási főösszeg eredeti előirányzata arányában.
A támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatokra, valamint az átlagon felüli teliesítményt nyújtó pedagógusok, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül
segítő dolgozók („Év pedagógusa”, „Év közoktatási intézmény dolgozója”) elismerésére fordítható.
A közalapítványnak az éves támogatási összeg felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet kell készítenie, amely az elszámolás alapja.
A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a támogatás nem
fordítható. A kitűzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás folyósítása
és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum 1%-a használható fel.
A közalapítványnak a megyei (fővárosi) önkormányzat részére a támogatás felhasználását dokumentálni kell.
Indokolás a T/17700/1189. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Oktatási bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.
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251/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. RÉSZ 3. pont
elhagyását javasolja:
„3. [Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
ELŐIRÁNYZAT: 5400,0 millió forint
A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben meglévő berendezések, felszerelések korszerűsítésére, informatikai fejlesztésére, működtetéssel összefüggő beszerzésekre igényelhetik az e törvény 3. számú mellékletének 15., a 16. a)-d) és 17. a)
pontja alatti óvodások és nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők, valamint a 19. pont
alatti kollégiumi ellátásban részesülők létszáma után.]”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

253/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. RÉSZ 4. pont
címe módosítását javasolja:
„[4.] 3. Pedagógiai szakszolgálat
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1020000 forint/fő
A támogatást a pedagógiai szakszolgálatot fenntartó helyi önkormányzat igényelheti a pedagógiai
szakszolgáltató intézményeiben – az e törvény 3. számú mellékletének 17. a) pontja alá tartozó óvodai
nevelés, iskolai oktatás keretében végzett konduktív feladatokat, továbbá előbbi intézményekben a 17.
b)-c) pont alá tartozó korai fejlesztési, gondozási feladatokat ellátók kivételével – közalkalmazotti
jogviszonyban, pedagógus és szakmai munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2005/2006. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai tényleges, illetve 2006/2007. tanévi nyitó közoktatási
statisztikai becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján, ha a pedagógiai szakszolgálatot a
Közokt. tv. 33. §-ának (4)-(5) bekezdésében és 34. §-ában, valamint a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében és
3/A. §-ában foglaltak szerint szervezik meg.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

253/2. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. RÉSZ Kiegészítő
pénzellátási és elszámolási szabályok módosítását javasolja:
„Kiegészítő pénzellátási és elszámolási szabályok:
1. A 2. pontban meghatározott támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, január 25-éig, április
25-éig, július 25-éig, illetve október 25-éig történik.
2. A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági eseményeket rögzítő
nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, egyéb okirattal kell alátámasztani.
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3. Az 1-[4.]3. pont szerint igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos
eljárás alapján, a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. A támogatás teljes összegével 2006. december 31-ei zárónappal kell elszámolni, és az év végi – kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi
költségvetésbe vissza kell fizetni a vonatkozó eljárási rend szerint.
4. A [4.]1-3. pont alapján a támogatások következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványai a 2006/2007. tanév végéig használhatók fel jogszerűen, a 2007. évi zárszámadás keretében
történő elszámolási kötelezettséggel. A 2006/2007. tanév végét követően 2007. július 31-éig dokumentálni kell a teljes támogatási időszakra vonatkozóan az előirányzatok felhasználását.
5. Az I. 1.[, továbbá] és a 3[-4]. pont szerinti hozzájárulásra jogosult a helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás az általa fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatások alapján, továbbá az
a fenntartó is, amely a szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

253/3. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. RÉSZ 2. pont

módosítását javasolja:
„2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 15120,0 millió forint
Általános szabályok:
A települési önkormányzatot közfoglalkoztatási feladataihoz a következők szerint számított keretöszszeg illeti meg.
A támogatás településenkénti éves összege 500000 forint alapösszegből, valamint a rendszeres szociális segélyben részesültek és a közcélú munka keretében foglalkoztatottak száma alapján számított kiegészítő összegből áll, amely nem lehet kevesebb, mint az a) [b)] pont szerint 2005. december 31-éig
elnyert támogatás.
A kiegészítő összeg számítási módja: (RSZ + KC * x) * y (forint)
ahol
RSZ = a települési önkormányzat által rendszeres szociális segélyben részesültek 2005. március, június és szeptember havi létszámadatainak átlaga,
KC = a települési önkormányzat által közcélú munkával foglalkoztatottak 2005. március, június és
szeptember havi létszámadatainak átlaga,
x = a rendszeres szociális segélyezettek létszámának a közcélú munkával foglalkoztatottak létszámához viszonyított arányszáma, a 2005. március, június és szeptember havi országos adatok alapján,
y = a települési önkormányzat fentiek szerinti (számított) létszámára jutó fajlagos támogatás.
A támogatás
– a közmunkaprogramban való önkormányzati részvételhez, valamint
– a rendszeres szociális segélyezettek közcélú foglalkoztatására
használható fel az a) és b) pontokban meghatározottak szerint.
Az előirányzatból – a települési önkormányzatokat megillető keretösszeg számítását megelőzően –
511,6 millió forint tartalékot kell képezni, amely az a) pont szerinti közmunka program 2006. május
31-ét követő időszakban felmerülő kiadásainak finanszírozását szolgálja. A tartalék felhasználása és
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a) Közmunka programban való önkormányzati részvétel támogatása
ELŐIRÁNYZAT: [2501,6] 1 990,0 millió forint
Az előirányzat a közmunka program keretében pályázó települési önkormányzatok részvételéhez biztosít támogatást az előirányzat erejéig, a pályázati kiírásban megállapított feltételek szerint. A pályázat
útján elnyert támogatás felhasználása és elszámolása a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet alapján történik. Amennyiben az I. félév végén maradvány keletkezik, akkor annak összegét a b) pontban szereplő – az önkormányzati többlettámogatási igényekre
felhasználható – tartalék keretbe kell átcsoportosítani.
b) Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 12618,4 millió forint
Az általános szabályok szerint számított módon a települési önkormányzatot megillető támogatásnak
az a) pont szerint 2005. december 31-éig elnyert pályázati összeggel csökkentett mértéke jelenti a közcélú munka támogatására felhasználható előirányzatot.
Abban az esetben, ha az önkormányzat pályázati jogát átruházta, akkor a pályázaton elnyert összegből
az önkormányzatra jutó rész meghatározása a rendszeres szociális segélyezetteknek a kiegészítő öszszeg számításánál figyelembe vett létszáma szerint történik.
A támogatást a települési önkormányzat az általa – a Szoctv. 37/H. §-a (2) bekezdésének megfelelően
– szervezett közcélú munka keretében foglalkoztatottak után igényelheti. A támogatás a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi, dologi, szervezési kiadásokra fordítható. A támogatás összege
foglalkoztatottanként 3700 forint mindazokra a napokra, amelyekre a munkaadót a foglalkoztatással
kapcsolatban kifizetési kötelezettség terheli.
Az I. félévi felhasználás figyelembevételével 2006. augusztus 1-jével új előirányzat kerül megállapításra.
Azon önkormányzatoknál, ahol az első félévi felhasználás nem éri el a támogatás éves összegének
időarányos részét, az új előirányzatként megállapításra kerülő összeg a támogatás éves összegének az
időarányosan fel nem használt támogatás kétszeresével csökkentett összege, amely azonban nem lehet
kevesebb, mint a módosított előirányzat megállapításának időpontjáig felhasznált összeg.
Az eredeti előirányzatokhoz képest történt előirányzat-csökkentések országos szinten összesített öszszege, valamint az a) pontban szereplő előirányzat maradványa a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet költségvetésében tartalékot képez, amelyből a települési önkormányzatok közcélú foglalkoztatás céljára többlettámogatást igényelhetnek. A többlettámogatás igénylési szabályait a Kormány
állapítja meg 2006. március 31-éig.
Az önkormányzatot így megillető új előirányzat éves felhasználásának elszámolása a tárgyévben e
jogcímen felmerült kiadások, valamint az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szerinti havi visszaigénylések alapján történik.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

253/4. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. RÉSZ módosí-

tását javasolja:
„III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA
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ELŐIRÁNYZAT: [32 764,1] 33 509,1 millió forint
A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a következő
normatívák alapján vehető igénybe.
1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:
a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 824 245] 3 917 582 forint/fő
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi
önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról szóló
28/1996. (XI. 26.) BM rendelet (a továbbiakban: 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet) „A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma” melléklete „Létszám összesen” rovat adata szerint. A
normatíva a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) illetményrendszerének megfelelő illetményt tartalmazza, ideértve a 2006. január 1-jétől hatályos szolgálati időpótlékot is.
b) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: [5 029 549] 5 122 716 forint/fő
A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó
helyi önkormányzat veheti igénybe, a 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet „A hivatásos önkormányzati
tűzoltóságok legkisebb létszáma” melléklete „Létszám összesen” rovat adata szerint. A normatíva a
Hszt. illetményrendszerének megfelelő illetményt tartalmazza, ideértve a 2006. január 1-jétől hatályos
szolgálati időpótlékot is.
c) Illetménykiegészítéshez
FAJLAGOS ÖSSZEG: 91000 forint/fő
A támogatást a Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe az 1. a) pontban meghatározotton túl a Hszt.
103. §-a (2) bekezdésének c) és (3) bekezdésének b) pontja, valamint a Hszt. végrehajtásáról szóló
140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás
szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet alapján – a fővárosi tűzoltó-parancsnokság megyei
illetékességű középirányító tevékenységet ellátó hivatásos állományú tagjai illetménykiegészítéséhez –
a 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet, „A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma” című
mellékletének táblázata „Létszám összesen” rovatában – Budapest részére – meghatározott létszám
szerint.
2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal vehető igénybe:
a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: [4680] 4 717 forint/m2
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi
önkormányzat veheti igénybe, a telekkönyvi nyilvántartásban, illetve a használatbavételi engedélyben
szereplő fűtéssel és világítással együttesen ellátott tűzoltólaktanya és kiegészítő létesítmény nettó alapterülete, továbbá az ilyen célra igénybe vett – fűtéssel és világítással együttesen ellátott – nettó alapterület 2005. szeptember 30-ai állapota szerint.
b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához
FAJLAGOS ÖSSZEG: 115 forint/km
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi
önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tárgyi és költségvetési átadásátvételének rendjéről szóló 59/1995. (V. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 59/1995. (V. 30.) Korm.
rendelet) „A hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok kötelező legkisebb gépjárműfecskendő és különleges szer állománya” című mellékletében meghatározott tűzoltó járművek, továbbá a rendelet mellékletében nem specifikált, de rendszeresített és működő különleges és speciális szerek, va-
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működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló
2/2003. (I. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: 2/2003. (I. 14.) BM rendelet) 5. számú mellékletében
meghatározott, a Regionális Műszaki Mentő Bázisoknál üzemeltetett speciális tűzoltó technikai eszközök előző 3 évben (2002-2004. évek) futott és pótlékolt kilométereinek három éves átlaga alapján tervezett futásteljesítmény alapján.
c) A különleges tűzoltó járművek és speciális szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500000 forint/db
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi
önkormányzat veheti igénybe az 59/1995. (V. 30.) Korm. rendelet mellékletében, valamint a 2/2003.
(I. 14.) BM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott, a Regionális Műszaki Mentő Bázisoknál
üzemeltetett különleges tűzoltó járművek és speciális szerek – emelőkosaras gépjármű, gépezetes létra, daru, különleges darus gépjármű, műszaki mentő, gyorsbeavatkozó, porral oltó gépjármű, habbal
oltó gépjármű, olajbalesetet elhárító gépjármű, búvárszer, tűzoltóhajó, légző-bázis, turbó-reaktív oltójármű, por-hab kombinált oltójármű, lánctalpas-erdőtüzes gépjármű, cserefelépítményes jármű, műszaki mentőkonténer, vegyi-mentesítő konténer – 2005. szeptember 30-ai száma alapján.
d) Központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez
FAJLAGOS ÖSSZEG: 57800000 forint
A támogatást a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságot fenntartó Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe, a
fővárosi kerületi tűzoltó-parancsnokságok riasztásra létesített központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez.
e) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500000 forint/fő
A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó
helyi önkormányzat veheti igénybe a 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet „A készenléti szolgálattal nem
rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságok létszáma” melléklete „Létszám összesen” rovatának
adata szerint.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a fenti normatívákkal juttatott állami támogatás összege együttesen szolgál a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt követelmények teljesítéséhez.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

253/5. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. RÉSZ módosí-

tását javasolja:
„IV. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA
ELŐIRÁNYZAT: [100,0] 57,9 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG: [30000] 45 000 forint/költségvetési szerv
A hozzájárulást az az intézményi társulás igényelheti, amely a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Áht.), valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.) alapján a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-a szerinti [2005. október 15-éig]
2006. január 31-éig létrehozott társulásban gondoskodik a belső ellenőrzési feladat ellátásáról.
A társulásnak biztosítania kell a részt vevő települési önkormányzatok polgármesteri hivatalai, illetve
körjegyzőségei belső ellenőrzését, valamint az önkormányzatok és az intézményi társulás felügyelete
alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzését.
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szervei után, beleértve a polgármesteri hivatalokat, a körjegyzőségeket és a körjegyzőségeket működtető önkormányzatokat is – a 3500 fő lakosságszám feletti települési és megyei önkormányzatok költségvetési szervei kivételével – igényelhető.
A költségvetési szervek száma az igénylésnél a [2005. október 15-ei] 2006. január 31-ei állapottal
megegyező.
A hozzájárulás a belső ellenőrzési feladatok ellátására fordított személyi juttatásokra, illetve szolgáltatások igénybevételének költségeire használható fel.
Az igénybe vett hozzájárulás elszámolása a költségvetési szervek számának és a költségvetési évben e
jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével – a
normatív hozzájárulásokkal való elszámolás keretében – történik, azzal, hogy a költségvetési szervek
számának növekedéséhez kapcsolódó többlet-hozzájárulás az év végi elszámolás során nem igényelhető. A hozzájárulás a költségvetési szerv megszűnésének, a társulásból történő kiválásnak, a társulás
megszűnésének, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
törvény (a továbbiakban: Tkt. tv.) szerinti társulásnak történő feladatátadás időpontját követő hónap
végéig – időarányosan – jár.
A támogatás folyósítására negyedévenként, a tárgynegyedév második hónapjának 25-éig kerül sor.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

253/6. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/935. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 1634/1. pontja) a törvényjavaslat 8. számú
melléklet IV. RÉSZ igénybevétel feltételei módosítását javasolják:
/IV. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA/
„A hozzájárulást az az intézményi társulás igényelheti, amely a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Áht.), valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.) alapján a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-a szerinti [2005.október 15-éig]
2005. november 20-áig létrehozott társulásban gondoskodik a belső ellenőrzési feladat ellátásáról.
A társulásnak biztosítania kell a részt vevő települési önkormányzatok polgármesteri hivatalai, illetve
körjegyzőségei belső ellenőrzését, valamint az önkormányzatok és az intézményi társulás felügyelete
alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzését.
A hozzájárulás a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési
szervei után, beleértve a polgármesteri hivatalokat, a körjegyzőségeket és a körjegyzőségeket működtető önkormányzatokat is – a 3500 fő lakosságszám feletti települési és megyei önkormányzatok költségvetési szervei kivételével – igényelhető.
A költségvetési szervek száma az igénylésnél a [2005. október 15-ei] 2005. november 20-ai állapottal
megegyező.
A hozzájárulás a belső ellenőrzési feladatok ellátására fordított személyi juttatásokra, illetve szolgáltatások igénybevételének költségeire használható fel.
Az igénybe vett hozzájárulás elszámolása a költségvetési szervek számának és a költségvetési évben e
jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével – a
normatív hozzájárulásokkal való elszámolás keretében – történik, azzal, hogy a költségvetési szervek
számának növekedéséhez kapcsolódó többlet-hozzájárulás az év végi elszámolás során nem igényelhető. A hozzájárulás a költségvetési szerv megszűnésének, a társulásból történő kiválásnak, a társulás
megszűnésének, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
törvény (a továbbiakban: Tkt. tv.) szerinti társulásnak történő feladatátadás időpontját követő hónap
végéig – időarányosan – jár.
A támogatás folyósítására negyedévenként, a tárgynegyedév második hónapjának 25-éig kerül sor.”
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Indokolás a T/17700/1155. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

253/7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet V. RÉSZ 1. pont
módosítását 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:
1.1. esetében az 1.2. pont szerinti feladatok ellátásában:
a) a kistérséghez tartozó települések több mint a fele részt vesz feltéve, ha ezen települések együttes
lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, vagy
b) a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a részt vesz feltéve, ha ezen települések együttes
lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának felét,
1.2. legalább három közszolgáltatási feladatot ellátnak, melyek közül:
a) egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati,
b) második feladatként a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekvédelmi szakellátási, gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi feladatok közül legalább egy feladat ellátandó,
c) további egy feladat – amennyiben a többcélú kistérségi társulás a b) pont szerinti feladatok közül
csak egyet vállalt – a Tkt. tv. 2. §-ának (1) bekezdése szerinti feladatok közül választható.
1.3. az 1.1. pont szerinti feltételeket ugyanazon települési körre teljesítik az 1.2. pont szerinti – legalább – három közszolgáltatási feladat tekintetében,
1.4. a közszolgáltatási feladatokat e fejezetben foglaltaknak megfelelően látják el,
[1.4.]1.5. esetében a területfejlesztési feladatokat a kistérséghez tartozó települések képviselőtestületeinek mindegyike vállalja.
[1.5.] 1.6. A többcélú kistérségi társulások a támogatást a társulásban [2005. november 20-án] 2006.
január 31-én részt vevő települések száma és az ezen időpontig általuk vállalt feladatok után igényelhetik, amennyiben valamennyi vállalt feladatot 2006. január [1-jétől]31-től ellátják. A 2006. január [1jét]31-ét követően kezdődő feladatellátásra időarányos, a közoktatási célú támogatás esetében 4 havi
támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha
a) ezen időpontot követően a többcélú kistérségi társulás által fenntartott [olyan] intézmény kezdi
meg működését[, melynek fenntartója a többcélú kistérségi társulás], vagy
b) legkésőbb 2006. szeptember 1-jétől a meglévő közoktatási célú intézményi társulás átszervezésére
kerül sor, vagy új közoktatási célú intézményi társulás kezdi meg működését, vagy
c) a többcélú kistérségi társulás 2006. évben beszerzett iskolabusszal legkésőbb 2006. szeptember 1jétől utaztat gyermekeket, tanulókat.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
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257/1.

Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/17700/123. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 1730/1. pontja) a törvényjavaslat 8. számú melléklet V. RÉSZ 1. pont 1.5.
pont módosítását javasolja:
/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] 2006. január
31-én részt vevő települések száma és az ezen időpontig vállalt feladatok után igényelhetik, amennyiben [valamennyi] a 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/17700/1023. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

258/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet V. RÉSZ 2. pont
2.1. pont fajlagos összege módosítását javasolja:
„2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 200 forint/fő + 600000 forint/kistérséghez tartozó település, de legalább
[15000000] 20 000 000 forint, és legfeljebb 40000000 forint társulásonként.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

258/2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet V. RÉSZ 2. pont
2.2. pont a) pont igénybevétel feltételei aa) pont fajlagos összege módosítását javasolja:
„aa) Többcélú kistérségi társulás, illetve intézményi társulás által fenntartott óvodába, iskolába járó
gyermekek, tanulók ellátásához kapcsolódó támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: [62000] 65 000 forint/fő”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

259/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet V. RÉSZ 2. pont
2.2. pont b) pont fajlagos összege módosítását javasolja:
„b) Közoktatási szakszolgálati feladat
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Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2000 forint/fő
Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés;
logopédiai ellátás; gyógytestnevelés
FAJLAGOS ÖSSZEG: [7000] 9 000 forint/fő/szakszolgálat”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

259/2. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Szűcs Erika és Kapás Zsolt képviselők - kapcsolódva a T/17700/122. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 1731/3.
pontja) a törvényjavaslat 8. számú melléklet V. RÉSZ 2. pont 2.3. pont módosítását javasolják:
/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] vagy fogyatékos[ok] személyek gondozóháza,
– pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona,
– hajléktalanok átmeneti szállása.”
Indokolás a T/17700/1137. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a
Gazdasági bizottság ülésén egyetért, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet.

261/1. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/17700/123. számú módosító javaslathoz
(T/17700/952. sz. ajánlás 1730/1. pontja) 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
társulás:
– 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 31-től intézményi
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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 használható fel.”
Indokolás a T/17700/1022. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

261/2. A Költségvetési bizottság 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
FAJLAGOS ÖSSZEG: 200000 forint/fő
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
társulás:
– 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 31-től intézményi
társulás tartja fenn, és a többcélú 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 használható fel.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

261/3. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 8. számú melléklet V. RÉSZ 2. pont
2.7. pont fajlagos összege módosítását javasolja:
„2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári feladatainak támogatása
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Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

261/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont 2.3. pont 2.3.5. pont módosítását javasolja:
/2.3. Az átlaglétszám számításának szabályai:/
„2.3.5. 1-4. évfolyamon osztályösszevonásra csak abban az esetben van lehetőség, ha az összevont
osztály egymásra épülő évfolyamokból tevődik össze[ (1-2., 2-3. és 3-4.)], illetve az összevont osztályban való oktatáshoz a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

262/1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet Kiegészítő szabályok 3. pont 3.2. pont kiegészítését javasolja a következő új 3.2.4. pont felvételével:
/3.2. A többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátásáról gondoskodhat:
– intézményfenntartóként,
– szervező tevékenységével létrehozott olyan – Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerint létrehozott – intézményi
társulások útján, melyek lakosságszáma legalább 5000 fő. Amennyiben ez azért nem teljesíthető, mert
a többcélú kistérségi társulásban a feladatot vállaló önkormányzatok lakosságszáma nem éri el az 5000
főt, úgy közvetlenül a többcélú kistérségi társulásnak kell a feladatellátást biztosítania,
– 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 útján./
„3.2.4. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt feladat(ok)ról a Ttv. 8., 9. és
16. §-a szerint létrehozott intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az intézményi társulás(ok)ban
részt vevő önkormányzatok önállóan e feladat(ok) ellátását nem biztosíthatják, nem rendelkezhetnek
az adott feladat(ok) ellátásához kapcsolódó működési engedéllyel.”
Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
"

12. számú melléklet: Az Egészségbiztosítási Alap előirányzatai
"
262/2. Dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva a T/17700/806. számú módosító javaslathoz
() a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 8. jogcím módosítását javasolja:

- 357 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
8 Művesekezelés

[16 646,2]

17 146,2

/+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 262/4. (1012. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1012. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Egészségügyi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

262/3. Szabó Lajos és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/17700/882. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/17700/952. sz. ajánlás 36/1. pontja) a törvényjavaslat 12. számú
melléklet LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 2. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 5. jogcím
módosítását javasolják:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai
4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
5 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése

50,0

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1/1. (1172. sz. jav. - ), 7/1. (1172. sz. jav. - ), 31/3. (1172.
sz. jav. - ), 33/1. (1172. sz. jav. - ), 40/5. (1172. sz. jav. - ), 53/12. (1172. sz. jav. - ), 63/1. (1172. sz. jav. - ), 63/2. (1172. sz. jav.
- ), 65/4. (1172. sz. jav. - ), 66/5. (1172. sz. jav. - ), 227/7. (1172. sz. jav. - ), 227/9. (1172. sz. jav. - ), 227/11. (1172. sz. jav. ), 227/19. (1172. sz. jav. - ), 227/21. (1172. sz. jav. - ), 227/24. (1172. sz. jav. - ), 227/28. (1172. sz. jav. - ), 227/30. (1172.
sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1172. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

262/4. Dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva a T/17700/806. számú módosító javaslathoz
() a törvényjavaslat 12. számú melléklet LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 5. cím 3. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolja:
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
3 Központi kezelésű előirányzatok
17 Gyógyszerrendelés érdekeltségi rendszerének
kialakítása
[ 900,0]
400,0

/-500,0 tám./
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 262/2. (1012. sz. jav. - ), pontjában foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1012. számon.
A módosító javaslatot:
- támogatja: az Egészségügyi bizottság
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

22. számú melléklet: A fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz
tartozó legkisebb szorzószámok
262/5. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat 22. számú melléklet módosítását java-

solja:
„

22. számú melléklet a 2005. évi…törvényhez

„1. számú melléklet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényhez
A fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok
2006. [...] április 1-jétől
Fizetési
fokozatok
A
1.
62 500 66 300
500
151 800
2.
1,025 1,0375
3.
1,050 1,0750
4.
1,075 1,1125
5.
1,100 1,1500
6.
1,125 1,1875
7.
1,150 1,2250
8.
1,175 1,2625
9.
1,200 1,3000
10.
1,225 1,3375
11.
1,250 1,3750
12.
1,275 1,4125
13.
1,300 1,4500
14.
1,325 1,4875

Fizetési osztályok
B
C
D
E
F
68 500 70 800 82 300 114 600

G
H
120 400

I
J
123 200

1,0375
1,0750
1,1125
1,1500
1,1875
1,2250
1,2625
1,3000
1,3375
1,3750
1,4125
1,4500
1,4875

1,06
1,12
1,18
1,24
1,30
1,36
1,42
1,48
1,54
1,60
1,66
1,73
1,80

1,06
1,12
1,18
1,24
1,30
1,36
1,42
1,48
1,54
1,60
1,66
1,73
1,80”"

1,0375
1,0750
1,1125
1,1500
1,1875
1,2250
1,2625
1,3000
1,3375
1,3750
1,4125
1,4500
1,4875

1,0375
1,0750
1,1125
1,1500
1,1875
1,2250
1,2625
1,3000
1,3375
1,3750
1,4125
1,4500
1,4875

1,04
1,08
1,12
1,17
1,22
1,27
1,32
1,37
1,42
1,47
1,52
1,57
1,62

1,04
1,08
1,12
1,17
1,22
1,27
1,32
1,37
1,42
1,47
1,52
1,57
1,62

1,06
1,12
1,18
1,24
1,30
1,36
1,42
1,48
1,54
1,60
1,66
1,73
1,80

137

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/2. (1238. sz. jav. - ), 22/2. (1238. sz. jav. - ), 25/1. (1238.
sz. jav. - ), 25/2. (1238. sz. jav. - ), 25/3. (1238. sz. jav. - ), 25/4. (1238. sz. jav. - ), 31/1. (1238. sz. jav. - ), 32/1. (1238. sz. jav. ), 53/11. (1238. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

- 359 Indokolás a T/17700/1238. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

23. számú melléklet: Az egyes kategóriák szerint igénybe vehető fogyasztói
árkiegészítés tételek
262/6. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/17700/63. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 1756. pontja) a törvényjavaslat 23. számú melléklet 9. pont módosítását
javasolja:
/Az egyes kategóriák szerint igénybe vehető fogyasztói árkiegészítés tételek/
„9. utazási kedvezmény, (helyi tanuló- és nyugdíjas bérlet SZJ 60.21.31-ből és 60.21.10-ből)
Ft/hó/db
Budapest (a Helyiérdekű Vasúttal, az országos közforgalmi vasúttal és a helyközi autóbuszjáratokkal
együtt a közigazgatási határon belül) [3580] 3570
Megyei jogú városokra:
kizárólag autóbuszra [2030] 2000
kizárólag villamosra 1330
kizárólag trolibuszra 1330
villamosra és trolibuszra
1380
autóbuszra, villamosra és trolibuszra (kombinált)
2520
Egyéb településekre (autóbuszra)
[1710] 1900”
Indokolás a T/17700/1024. számon.
A módosító javaslatot:
- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

262/7. Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/17700/63. számú módosító javaslathoz
(T/17700/838. sz. ajánlás 1756. pontja) a törvényjavaslat 23. számú melléklet 9. pont módosítását
javasolja:
/Az egyes kategóriák szerint igénybe vehető fogyasztói árkiegészítés tételek/
„9. utazási kedvezmény, (helyi tanuló- és nyugdíjas bérlet SZJ 60.21.31-ből és 60.21.10-ből)
Ft/hó/db
Budapest (a Helyiérdekű Vasúttal, az országos közforgalmi vasúttal és a helyközi autóbuszjáratokkal
együtt a közigazgatási határon belül) [3580] 3530
Megyei jogú városokra:
kizárólag autóbuszra 2030
kizárólag villamosra 1330
kizárólag trolibuszra 1330
villamosra és trolibuszra
1380
autóbuszra, villamosra és trolibuszra (kombinált)
2520
Egyéb településekre (autóbuszra)
[1710] 1900”
Indokolás a T/17700/1025. számon.

- 360 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.

262/8. A Költségvetési bizottság

a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új
24. számú mellékletben az Art. 8. számú melléklet 7. pont felvételével:
„Az Art. 8. számú mellékletének 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Az adózó negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig
elektronikus úton, elektronikus aláírás alkalmazásával általános forgalmiadó-bevallást nyújt be. Az
adózó elektronikus úton teljesítendő kötelezettségeit a közigazgatási eljárásban használható elektronikus aláírások követelményeinek megfelelő elektronikus aláírással teljesíti.”„
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/7. (1232. sz. jav. - ), 71/8. (1232. sz. jav. - ), 71/9.
(1232. sz. jav. - ), 71/10. (1232. sz. jav. - ), 71/11. (1232. sz. jav. - ), 71/12. (1232. sz. jav. - ), 71/13. (1232. sz. jav. - ), 71/14.
(1232. sz. jav. - ), 71/15. (1232. sz. jav. - ), 71/16. (1232. sz. jav. - ), 71/17. (1232. sz. jav. - ), 71/18. (1232. sz. jav. - ), 71/19.
(1232. sz. jav. - ), 71/20. (1232. sz. jav. - ), 71/21. (1232. sz. jav. - ), 71/22. (1232. sz. jav. - ), 71/23. (1232. sz. jav. - ), 71/24.
(1232. sz. jav. - ), 71/25. (1232. sz. jav. - ), pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás a T/17700/1232. számon.
A módosító javaslatot:
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

Összeállította az Országgyűlés Hivatalának Jogi és Tájékoztatási Főosztálya
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